
TOLSANMÄKI, 13900 
Korttelit 750 - 767 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. 
Laajakallio keskusta asemakaavan muutos, Yleinen tie suoja- ja näkemäalueineen. 
Heikkilä I asemakaavan muutos, katualue. Kirkkolaakson asemakaavan muutos, rau-
tatiealue. 
Nähtävänä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 10.10 – 11.11.2016.  
 
 

YHTEENVETO ANNETUISTA LAUSUNNOISTA 
JA MUISTUTUKSISTA SEKÄ VASTINEET 
 
Lausunnot: 
 
1. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos                     28.10.2016 
2. Vammaisneuvosto      7.11.2016 
3. Caruna Espoo Oy      8.11.2016 
4. Museovirasto          2.12.2016 
5. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo        7.12.2016 
6. Kyrkslätts Hembygdsförening rf    12.12.2016 
7. Fortum Power and Heat Oy    13.12.2016 
8. Rakennusvalvonta    14.12.2016 
9. Kirkkonummen ympäristöyhdistys   14.12.2016 
10. Uudenmaan liitto    15.12.2016 
11. Helsingin seudun liikenne    15.12.2016 
12. Liikennevirasto    15.12.2016 
13. Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys   15.12.2016 
14. Perusturva    16.12.2016 
15. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 16.12.2016 
16. Helsingin seudun ympäristö (HSY)   16.12.2016 
17. Ympäristönsuojelu    23.12.2016 
18. Espoon seudun ympäristöterveys   23.12.2016 
19. Vesihuoltolaitos        3.1.2017 
20. Nimistötoimikunta      19.1.2017 

 
Muistutukset: 
 
21. Muistuttaja 1                29.8.2016 ja 21.10.2016 ja 31.10.2016 
22. Muistuttaja 2      16.9.2016 ja 7.11.2016 
23. Muistuttaja 3    14.10.2016 
24. Muistuttaja 4      5.11.2016 
25. Muistuttaja 5                    7.11.2016 ja 10.11.2016 
26. Muistuttaja 6      7.11.2016 
27. Muistuttaja 7      8.11.2016 
28. Muistuttaja 8      9.11.2016 
29. Muistuttaja 9      9.11.2016 
30. Muistuttaja 10    10.11.2016 
31. Muistuttaja 11    10.11.2016 
32. Muistuttaja 12    10.11.2016 
33. Muistuttaja 13    11.11.2016 



34. Muistuttaja 14    11.11.2016 
35. Muistuttaja 15    11.11.2016 
36. Muistuttaja 16    11.11.2016 
37. Muistuttaja 17    11.11.2016 
38. Muistuttaja 18    11.11.2016 
39. Muistuttaja 19    11.11.2016 
40. Muistuttaja 20    11.11.2016 
41. Muistuttaja 21    11.11.2016 
42. Muistuttaja 22    21.11.2016 

 
 
 
Seuraavilla tahoilla ei ollut huomautettavaa kaavamuutosluonnoksesta: Vanhus-
neuvosto, Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta, Sivistyslautakunta, 
Fingrid Oyj, svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden. 
 
Seuraavat tahot eivät antaneet lausuntoa kaavamuutosluonnoksesta: Elisa Oyj, Te-
liaSonera Finland Oyj, DNA Oy, Länsi Uudenmaan poliisilaitos, Jolkby-Heikkilä-Laa-
jakallio asukasyhdistys, Mellersta Kyrkslätts Ungdomsförening, Kyrkslätts Natur och 
Miljö sekä Kirkkonummen yrittäjät. 
 
 
1. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, 28.10.2016 
 
1.1 
Suunniteltaessa yli kolmikerroksisia kerrostaloja alueelle, tulee huomioida seuraavaa: 
Rakentamismääräysten mukaan jokaisesta asunnosta on oltava varatie, jonka kautta 
pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai pelastuslaitoksen toimenpitein. 
Kirkkonummen paloasemalla pelastuslaitoksen kalustoon ei kuulu puomitikasautoa, 
joten johtuen tämänhetkisestä puomitikasauton pitkästä toimintavalmiusajasta, yli kol-
mekerroksisten asuintalojen varateitä ei voida toteuttaa pelkästään pelastuslaitoksen 
toimenpiteiden varaan. Varateiden vaihtoehtoisia toteutustapaesimerkkejä ovat esi-
merkiksi kaksi erillistä tarkoituksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää tai luhtikäytävä 
kahdella portaalla. 
 

Kaavoittajan vastine:  
Merkitään tiedoksi. Rakennukset on madollista toteuttaa siten, että 
asunnoista on varatie. 

 
1.2 
Asuinrakennukset on sijoitettava tontille siten, että pelastusteiden ja nostopaikkojen 
rakentaminen on mahdollista kaikkiin yli 3 kerroksisiin rakennuksiin tai mikäli varatie 
sijaitsee yli 10 metrin korkeudessa. 
 

Kaavoittajan vastine:  
Pelastustiet suunnitellaan rakennuslupavaiheessa. Yli kolmekerrok-
sisia rakennuksia sijaitsee kaavassa korttelissa 762. Korttelien ton-
tit on mahdollista suunnitella ja toteuttaa siten, että sekä katualu-
eita että tontin sisäisiä kulkuväyliä voidaan käyttää myös pelastus-
teinä. 



 
1.3 
Rakennusten sijoittelussa tulee huomioida lähelle rakentamisen paloturvallisuudelle 
asettamat vaatimukset. Alueen sammutusveden saanti on turvattava. Sammutusve-
sijärjestelyt on toteutettava Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen laatiman sammutus-
vesisuunnitelman mukaisesti. 

 
Kaavoittajan vastine:  
Merkitään tiedoksi. 

 
1.4 
Päättyvät kadut on varustettava kääntöpaikalla. 
Mikäli kevyen liikenteen väyliä käytetään tonttiliikenteeseen, on se rakennettava pe-
lastuslaitoksen raskaalla ajoneuvokalustolla liikennöitäväksi. 
 

Kaavoittajan vastine:  
Päättyville kaduille on varattu tilat kääntöpaikoille. Kevyen liiken-
teen väylät, joita käytetään tontille ajoon, rakennetaan raskaalla ka-
lustolla liikennöitäväksi. 
 

 
2. Vammaisneuvosto 7.11.2016 
 
2.1 
Iän mukaan tulee usein tarvetta kotihoidolle ja saada muita palveluita kotiin. Tarvi-
taan tilapäispysäköintipaikkoja asuntojen läheisyydessä, jotka helpottavat myös pal-
velukäyttäjän luona käyvää kotipalveluhenkilökuntaa. Kevytliikenneratkaisujen yhtey-
dessä tarvitaan levähdyspaikkoja, kuten penkkejä riittävän tiheästi, mikä mahdollistaa 
kulkemisen lähiympäristössä myös kunnon heiketessä. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaavaan on merkitty autopaikkojen vähimmäismäärä. Kaavassa ei 
osoiteta penkkien ja levähdyspaikkojen sijainteja. 

 
2.2 
Uudisrakentamisessa pitää huomioida elinkaariasumista. Elinkaariasuminen palvelee 
laajasti kuntalaisia eri ikäkausina. Yksilölliset asunnonmuutostyöt vammautumisen tai 
ikääntymisen johdosta on jälkikäteen huomattavasti vaikeampi toteuttaa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaava ei rajoita elinkaariasumista. Asuinrakennusten esteettömyys 
ja muut tilaratkaisut käsitellään rakennusluvassa. Ei aiheuta muu-
tosta kaavaehdotukseen. 

 
2.3 
Kerrostaloihin pitää varata säilytystiloja ja latauspaikkoja sähkömopo ja sähköpyörä-
tuoleille. Sähkölukko ulko-oviin, pitää olla mahdollisuutta avata ulko-ovet kaukosääti-
mellä. Jo suunnitteluvaiheessa pitää huomioida, että pelastuslaitos pystyy kanta-
maan hisseillä/ rappusilla paarit. Sähköpyörätuolit ja mopot pitää myös mahtua his-
siin. 



 
Kaavoittajan vastine: 
Kerrostalokortteliin on osoitettu yhteensä 450 k-m2 yhteisille ti-
loille. Kerrostalojen esteettömyys ja mitoitus huomioidaan raken-
nussuunnittelun yhteydessä. Ei aiheuta muutosta kaavaehdotuk-
seen. 
 

2.4. 
Pelastusteiden esteettömyyden näkökulma ja asemakaavaehdotuksen parkkipaikko-
jen riittävyys. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Pelastustiet ovat mahdollista toteuttaa esteettöminä. Pysäköinti-
normi on päivitetty vastaamaan uusittua pysäköintimitoitusta (ytl 
19.1.2017, § 5). 
 

 
3. Caruna Espoo Oy 8.11.2016 
 
3.1 
Kaavan myötä alueen sähkönkäyttö kasvaa ja tarvitaan uusia kaapelointeja sekä 
puistomuuntamoita. Pyydämme, että varaatte kaavaan oheisen liitteen 2 mukaisesti 
uusille puistomuuntamoille tarvittavat maa-alueet (n. 20 m2). Pyydämme lisäksi, että 
varaatte kaavaan liitteen 3 mukaisesti tarvittavat maa-alueet uusille maakaapeloin-
neille sekä puistomuuntamolle, joka saneerataan nykyisen pylväsmuuntamon sijain-
nille. Puistomuuntamoina käytämme Carunan rakentamistapaohjeen mukaisia vakio-
rakenteisia ja -värisiä muuntamoita. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Puistomuuntamoille on esitetty kaavassa paikka ehdotettujen si-
jaintien läheisyydestä maankäyttö ja kyläkuvalliset arvot huomioi-
den. Uudet maakaapeloinnit sijaitsevat kaavassa katualueeksi mer-
kityillä alueilla. Alueen ollessa kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
alue, jossa uusi rakentaminen on sovitettava ympäristöön, on kaa-
vassa annettu määräys myös muuntamoiden ulkonäölle. 

 
3.2 
Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista 
vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
 
4. Museovirasto 2.12.2016 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetussa lausunnossa edellytettiin historialli-
sen ajan muinaisjäännösten inventointia, jonka on toteuttanut Mikroliitti Oy kesällä 
2016. Kaava-alueelta ei löydetty muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjään-



nöksiä, mutta sen yhteydessä alueen lounaislaidalla sijaitsevan sotahistoriallisen kult-
tuuriperintökohteen Heikkilä rajausta ja kuvausta täsmennettiin. Tolsanmäen asema-
kaavaehdotukseen ko. kohde on merkitty ja siihen liittyvä kaavamääräys on laadittu 
Museoviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Heikkilän sotahistoriallinen kulttuu-
riperintökohde sijaitsee lähivirkistysalueeksi (VL) osoitetulla alueella, joten sen säily-
minen voidaan turvata. Museovirasto kuitenkin suosittaa, että koska sotahistorialliset 
rakenteet ovat tulevaisuudessa verrattain aktiivisesti käytetyn virkistysalueen sisällä, 
ne merkittäisiin ja tuotaisiin esiin kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisina tutustumis-
kohteina. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Maininta sotahistoriallisten rakenteiden merkit-
semisestä ja esiintuomisesta lisätään kaavaselostukseen.  

 
 
5.   Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 7.12.2016 
 
5.1 
Kaavaselostuksessa aIueen maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön nykytila ja 
historia on esitelty riittävästi ja aiemmissa kaavoissa ja rakennetun kulttuuriympäris-
tön selvityksissä todetut maisemalliset ja kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot on 
tuotu hyvin esiin. Aiemmin todetut arvot on pyritty huomioimaan myös kaavaehdotuk-
sessa ja käytetyt kaavamerkinnät ja -määräykset vaikuttavatkin pääosin asianmukai-
silta ja riittäviltä. 
 
Kaava-aineistosta puuttuu kuitenkin selkeä luettelo kyseisistä rakennuksista. Aineis-
toa tulee tältä osin täydentää ja selkiyttää. Luettelossa rakennukset tulee nimetä ja 
numeroida siten, että ne ovat tunnistettavissa ja sama numerointi tulee merkitä myös 
kaavakartalle, jotta rakennukset ovat löydettävissä kaavasta. Kaavaselostuksen liit-
teenä (liite 13) on kyllä kartta, johon inventoidut kiinteistöt on merkitty, mutta luettelo 
puuttuu. Lisäksi liitekartalla on numeroitu kunkin kiinteistön alueella useita rakennuk-
sia, mutta kaava-aineistossa ei ole avattu sitä, mitä rakennukset ovat, eikä kaavakar-
talla ole osoitettu suojeltaviksi rakennusaloina kuin yksi rakennus per kiinteistö. Liit-
teessä osoitetut pihapiirien rakennukset tuleekin nimetä ja esitellä, jotta myös muiden 
kuin asuinrakennusten suojeluarvoon voidaan ottaa kantaa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaavaselostukseen on lisätty luettelo suojeltavista rakennuksista, 
josta käy ilmi myös liitekartalle numeroidut talousrakennukset.  

 
5.2 
Vanhat talousrakennukset ovat merkittävä osa miljöötä, ja kaavalla tulisi edistää 
myös niiden säilymistä kyläkuvassa esimerkiksi lisäämällä kaavan /s-merkinnän mää-
räystekstiin maininta siitä, että myös vanhat talousrakennukset tulee ensisijaisesti 
säilyttää. Tarvittaessa myös talousrakennukset tulee osoittaa erillisellä sr-merkin-
nällä. Nyt osa vanhoista pihakokonaisuuksista on hajotettu ja osa samaan pihapiiriin 
kuuluvista rakennuksista erotettu eri tonteille.  

 
Kaavoittajan vastine: 



Tarkastetussa kaavaehdotuksessa kiinteistöjako on vanhojen ra-
kennettujen kiinteistöjen osalta jätetty nykytilan mukaiseksi lukuun 
ottamatta kunnan omistamia maita korttelissa 755, jossa vanha ta-
lousrakennus on sortunut. Kaavamääräyksiin (/s) on lisätty mää-
räys vanhojen talousrakennusten säilyttämisperiaatteista.  

 
5.3 
Uuden rakentamisen osalta kortteli 757 (nyt 754) ja mahdollisesti kortteli 758 (nyt 
753) sijoittuvat maisemallisesti liian korkealle eikä niitä tulisi toteuttaa. Etenkin kortte-
lin 757 tontit 1 ja 2, jotka sijoittuvat välittömästi historiallisesti arvokkaan Vanhan 
Heikkiläntien varteen ja maastollisesti paikkaan, joka poikkeaa selkeästi kylän raken-
nusten perinteisistä sijoituspaikoista, ei ole maisemallisesti ja kyläkuvallisesti sopiva 
paikka uudisrakentamiselle. Mikäli kyseinen kortteli rakennetaan, tontit 1 ja 2 tulisi jät-
tää rakentamatta ja merkitä esimerkiksi samalla maisemallisesti arvokkaan alueen 
sma-merkinnällä kuin niitä vastapäätä oleva aluekin. Muiden uusien korttelialueiden 
sijoituksen osalta maakuntamuseolla ei ole kommentoitavaa. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Korttelien sijoittumista maisemallisesti on tarkasteltu sekä 
osayleiskaavan että asemakaavoituksen yhteydessä ja korttelit on 
sijoitettu niin, että uudisrakennukset jäävät puuston taakse 
päänäkymäsuunnista. Korttelin 757 tontit 1 ja 2 on yhdistetty yh-
deksi tontiksi (nyt k754, tontti 1) ja Heikkiläntiehen rajoittuva osalla 
tulee säilyttää puusto. Bisarinniityn laaksoalueelta on 85 metriä 
metsäaluetta tontin 1 rajalle. Kaavaselostukseen on lisätty leikkaus-
tarkasteluja alueelta. 

 
5.4 
Alueen yleisilmeen säilyttämistä ajatellen, saattaa kaavan sallima rakennusoikeus 
olla joillain tonteilla ylimitoitettu, ja ainakin paikoin rakennusoikeuden määrää olisi 
hyvä pienentää tai tontteja suurentaa nyt esitetystä. Useamman melko kookkaan 
asuinrakennuksen osoittaminen samalle tontille vähentää alueen vehreyttä huomat-
tavasti. Rakennusoikeuden ja rakennuspaikkojen määrää tulisikin vielä tarkastella, 
jotta kyläkuvallisia arvoja ei huomaamatta menetetä. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Rakennusoikeuden ja/tai rakennuspaikkojen määrää on tarkistet-
tuun ehdotuksen vähennetty paikoitellen, mm. kunnan omistamilta 
kiinteistöiltä kortteleissa 752, 753, 754, 755, 757 ja 758 sekä joiltain 
yksityisten maanomistajien kiinteistöiltä heidän vaatimuksestaan. 
AO-korttelien tehokkuusluvut ovat on Heikkilän osayleiskaava mu-
kaisia. Kaavan sallima lisärakennusoikeus on maltillinen, sillä 
kaava-alueen AO-kortteleiden keskimääräinen tehokkuusluku on 
e=0,17 ja koko kaava-alueen aluetehokkuus on n. e=0,10 kaiken sal-
litun rakennusoikeuden toteutuessa.  

 
5.5 
Muiden kaavamerkintöjen osalta maakuntamuseo esittää muutamaa lisäystä.  
MA-merkinnän määräystekstin tulee lisätä maininta, että alue on sälytettävä avoi-
mena. A0- ja AP-korttelialueita koskeviin määräysteksteihin tulee lisätä samat 



maininnat, jotka jo koskevat A- ja AK-korttelialueita, että rakentamatta jätettävät ton-
tinosat tulee istuttaa ja tarpeettomia leikkauksia ja täyttöjä tulee välttää. Katuaukioi-
den tulee sopia alueen vanhaan kulttuuriympäristöön materiaaleiltaan ja ilmeeltään. 
Asiasta tulee määrätä kaavassa /s-merkinnällä tai vastaavalla tai yleisten määräysten 
katuaukioita koskevassa määräystekstissä. Yleiskaavan ja osayleiskaavan mukaisten 
kulttuuriympäristörajaukset tulee lisätä asemakaavakartalle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kulttuuriympäristörajaus on huomioitu kaavakartassa merkitse-
mällä korttelit /s-merkinnällä. Muilta osin kaavamääräyksiä on täy-
dennetty ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
6. Kyrkslätts hembygdsförening r.f 12.12.2016 
 
6.1 
Kaava on yleisesti hyvin tehty ja siinä on yritetty ottaa huomioon Heikkilän ja Tolsan 
kylien kulttuuri- ja luontoarvot ja muu ympärillä oleva maankäyttö. Historiallinen ai-
neisto on tärkeä osa kaavaa. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
6.2 
Vanhan Heikkiläntien toteutus tulee tehdä niin, että tien varren kulttuuriympäristö säi-
lyy, esim. pensasaidat ja tien varren kasvillisuus säilyvät. Vanhat rakennetut kiinteis-
töt tulee ensisijaisesti jättää koskemattomaksi uusien katujen toteutuksessa sekä 
vanhojen teiden parantamisessa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Vanhan Heikkiläntien suunnittelussa on suurimmalta osaltaan seu-
rattu nykyisen tien horisontaalista ja vertikaalista geometria, jotta 
se vaikuttaisi mahdollisimman vähän tien varren ympäristöön. Uu-
det kadut on sijoitettu niin, että vanhat rakennetut kiinteistöt jäävät 
pääosin koskemattomaksi. 

 
6.3 
Vanhalla Heikkiläntiellä tulee kieltää läpiajoliikenne. Liikenne tulee kasvamaan, kun 
alueelle rakennetaan uusia asuntoja. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tielle on suunniteltu neljään eri kohtaan hidaskatuosuudet, jotka hi-
dastavat nopeuksia sekä vähentävät turhaa läpiajoliikennettä. 

 
6.4 
Vanhat kiinteistöt, joilla on säilytettäviä rakennuksia, ei tule jakaa pieniksi 1000 m2:n 
tonteiksi. Kiinteistöjä ei tulisi jakaa niin, että asuinrakennukset ja talousrakennukset 
jäävät eri tonteille. Ainutlaatuisen alueen kulttuurimaiseman kokonaisvaikutelma on 
säilytettävä. 
 



Kaavoittajan vastine: 
Tonttijako on vanhojen yksityisessä omistuksessa olleiden kiinteis-
töjen osalta muutettu vastaamaan nykyistä kiinteistöjakoa. 

 
 
7.  Fortum Power and Heat Oy 25.8.2015 
 
Fortumilla on kaukolämmön runkojohtoja suunnittelualueella ja sen välittömässä lä-
heisyydessä. Tulemme tarjoamaan alueelle kaukolämmön runkojohtojen läheisyy-
teen rakennettaviin kiinteistöihin kaukolämpöä. Haluamme olla mukana jo suunnitte-
luvaiheessa alueen kaukolämpöjohtojen rakennus- ja siirtotarpeita silmällä pitäen. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
 
8. Rakennusvalvonta 13.12.2016 
 
8.1 
AO- ja AP- kortteli alueet: 
Asemakaavamääräyksissä ei ole riittävän selkeästi määritelty AO- ja AP alueiden 
asuntojen lukumäärää. Onko tavoitteena sallia alueelle rakennettavaksi useampia 
omakoti- / paritaloja ohjeellista tonttijakoa tiheämmin ilman sitovaa tonttijakoa eli loh-
komalla pienempiä tontteja kuin kaavaehdotuksessa? Selkeintä on määritellä kortteli-
alueen ohjeellisen tonttijaon tonttien lukumäärä ja osoittaa sallittu rakennusoikeus ja 
asuntojen lukumäärä tonttia kohti tai tontille vaadittua vähimmäiskokoa, mikäli sitovaa 
tonttijakoa ei määrätä. Tai vaihtoehtoisesti määrätään asuntojen lukumäärä kortte-
lissa.  

Kaavoittajan vastine: 
AO- ja AP- kortteiden rakennusoikeutta koskevaa määräystä on tar-
kennettu niin, että selkeämmin käy ilmi, miten monta tonttia kortteli-
alueille voi muodostaa ja miten paljon tontille voi rakentaa. 

 
8.2 
Voisiko oheinen autosuojateksti olla lisätty kaavamääräyksiin? 
”Erillinen autosuoja voidaan sijoittaa kadun puolella rakennusalan ulkopuolelle, mikäli 
ajo autosuojaan ei tapahdu suoraan kadulta, vaan se järjestetään omalta tontilta ka-
dun suuntaisesti tapahtuvaksi. Vähimmäisetäisyys katualueen ja tontin rajaan tulee 
kuitenkin olla vähintään 2 metriä.” 
 

Kaavoittajan vastine: 
Määräys on lisätty kaavaan. 
 

8.2 
Eritysryhmille on esitetty omat autopaikkojen vähimmäismäärät. Missä sallitaan eri-
tysryhmät? 

Kaavoittajan vastine: 
Erityisryhmiä koskeva autopaikkamääräys on poistettu. 

 
8.3 



AK- korttelialueella poiketaan asuntokohtaisesta pysäköintinormista määrittelemällä 1 
ap /80 kem2 ilman asuinhuoneistokohtaista autopaikkaa. Pitäisikö tässä kaavassa 
käyttää työn alla oleva pysäköintinormia (ehdotus 1 ap /120 kem²)? koska tulevat ker-
rostalot sijaitsevat vain parin sadan metrin päässä Tolsan juna-asemasta.  
 

Kaavoittajan vastine: 
Pysäköintinormi on päivitetty vastaamaan uusittua pysäköintimitoi-
tusta (ytl 19.1.2017, § 5). 
 

8.4 
MA- alue 
Tälle alueelle ei ole kaavassa osoitettu rakennusoikeutta. Kaavassa on otettava kan-
taa, mitä alueella sijaitsevalle rakennukselle (vanha lato) voi tehdä vai onko se väis-
tyvä rakennus?  
 

Kaavoittajan vastine: 
MA-alueen latorakennus on merkitty kaavakartalla suojeltavaksi ja 
sille on merkitty rakennusoikeus. 
 

8.5 
Rakennuslupavaihe on käytännössä liian myöhäinen ratkaista hulevesiasiat. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaava-alueelle on laadittu yleissuunnitelmatasoinen hulevesisuun-
nitelma, missä osoitetaan alueen hulevesien käsittely kokonaisuu-
tena. 
 
 

9. Kirkkonummen ympäristöyhdistys 14.12.2016 
 
9.1 
Esitetyssä muodossa toteutuessaan kaavat tukevat hyvin olemassa olevaa yhdys-
kuntarakennetta. Ne muodostavat luontevan täydennyksen keskustan ja Tolsan ny-
kyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Alueiden liikenteellinen sijainti on oivallinen. Ran-
taradan ja Vanhan Rantatien joukkoliikenne on helposti saavutettavissa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
9.2 
KYY pitää onnistuneena ratkaisuna, että alueet säilyvät jatkossakin pientalovaltai-
sena. Kaava-alueella on runsaasti vanhaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennus-
kantaa. Suuri osa alueesta ja erityisesti Vanha Heikkiläntien ympäristö on tyypillistä 
1900-Iuvun alun Kirkkonummea. Kaavaluonnoksen täydentyessä ja yksityiskohtaisia 
rakennustapamääräyksiä luotaessa tulee tiukasti pitää huoli, että monia historian ker-
rostumia sisäitävä maisema säilyy. Uudisrakentaminen toteutettava siten, että se so-
peutuu luontevasti miljööseen ja maisema säilyy eheänä. 
 

Kaavoittajan vastine: 



Uusien rakennusten sijoittelulla ja kaavamääräyksillä on pyritty säi-
lyttämään Vanhan Heikkiläntien ympäristöä. 

 
9.3. 
Alueen metsille on Iuonteenomaista monimuotoinen, vehreä lehtomainen kasvilli-
suus. Säilyvät metsäalueet on tärkeä säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina. 
Liito-oravaselvitys on melko vanha eikä tämän takia anna kuvaa nykyisestä tilan-
teesta alueella. 
 

Kaavoittajan vastine: 
VL-alueiden kaavamääräyksen mukaan aluetta on hoidettava siten, 
että sen ominaispiirteet säilyvät ja puuston ikärakenne on monipuo-
linen. Kaava-alueella on tehty maastokatselmus keväällä 2017 eikä 
merkkejä liito-oravista löytynyt. 
 

 
10.  Uudenmaan liitto 15.12.2016 
 
Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa Tolsanmäen asemakaavaehdotuksesta. 
Kaavaselostuksessa on kuitenkin hyvä tuoda esille, että Uudenmaan 4. vaihemaa-
kuntakaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu maakunnallisesti merkittävä kulttuu-
riympäristö –ominaisuusmerkintä. Ominaisuusmerkintä perustuu Uudenmaan liiton 
maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen Missä maat on mainiommat -sel-
vitykseen vuodelta 2012. (Päivitetty v. 2016) 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaavaselostusta on täydennetty ehdotetulla tavalla. 
 
 

11.  Helsingin seudun liikenne 15.12.2016 
 
11.1 
Tolsanmäen asemakaavan mahdollistama uusi asuinrakentaminen tukeutuu alueen 
nykyiseen joukkoliikennetarjontaan, ja joukkoliikenteen todellinen palvelutaso kävely-
matkoineen alueella on kohtuullinen. Laadukkaiden kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien 
varmistaminen alueen keskiosista Vanhan Rantatien pysäkeille sekä Tolsan rautatie-
asemalle on joukkoliikenteen palvelutason kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
11.2 
HSL toivoo, että radan varteen sijoitetaan aiemmin suunniteltu seudullinen pääpyö-
räilyreitti. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Alueen maasto-olosuhteista ja tilanpuutteesta johtuen seudullinen 
pääpyöräilyreitti on päätetty sijoittaa rantaradan ja Länsiväylän väli-
selle alueelle. Myöhemmin jos rantaradalle rakennetaan lisää rai-
teita, väylä siirretään Länsiväylän eteläpuolelle. Radan varteen on 



suunniteltu paikallinen pyöräilyreitti. 
 
 
12. Liikennevirasto 15.12.2016 
 
12.1 
Kauklahti–Kirkkonummi -radalla tulee pitkällä tähtäimellä varautua kahteen  
Iisäraiteeseen. Liikennevirastossa on valmisteilla Kauklahti–Kirkkonummi -radan lisä-
raiteiden aluevaraussuunnitelma määritetään Iisäraiteiden alustava tilantarve. Alue-
varaussuunnitelma valmistuu joulukuussa 2016. Tolsanmäen asemakaavassa tulee 
huomioida lisäraiteiden tilantarve ja osoittaa rautatiealueen rajat aluevaraussuunnitel-
man mukaisesti. Tolsanmäen asemakaavaehdotuksessa on osoitettu rantaradan 
pohjoispuolelle uusi jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. Kyseinen uusi ke-
vyen liikenteen yhteys sijoittuu osittain Liikenneviraston hallinnoimalle alueelle lisä-
raidevarauksen kohdalle. Uuden kevyen liikenteen väylän sijainti tulee asemakaa-
vassa osoittaa aluevaraussuunnitelman mukaisen rautatiealueen tilavarauksen ulko-
puolelle. Kuitenkin ennen lisäraiteiden toteuttamista kevyen liikenteen väylä on mah-
dollista toteuttaa rautatiealueelle Liikenneviraston kanssa tehtävän erillisen sopimuk-
sen perusteella. Lisäraiteiden toteutuessa tulevaisuudessa, tulee väylä siirtää asema-
kaavan mukaiseen sijaintiin. Uuden kevyen liikenteen väylän tulee olla käytettävissä 
myös radan huoltotietarpeisiin. 
 
Korttelin 760 erillispientaloalueen kohdalla tulee lisäraiteiden tarvitsema tilantarve 
huomioida osoittamalla rautatiealueen raja aluevaraussuunnitelman mukaisesti tont-
tien 9, 10, 11 ja 12 kohdalla. Kuitenkin ennen lisäraiteiden toteuttamista voidaan ky-
seisiä alueita käyttää jatkossakin osana rakennusten piha-aluetta. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu katu on siirretty pois lisäraitei-
den alueelta. Kortteli 760 ei enää sisälly kaava-alueeseen mm. lisä-
raiteiden tilavaraussuunnittelun keskeneräisyyden sekä maanomis-
tuksellisten ja kaavataloudellisten syiden vuoksi. 

 
12.2 
Radan läheisyydessä on otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat 
melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Melun osalta on noudatettava Valtioneuvoston pää-
töksen mukaisia melun ohjearvoja ja huomioitava rautatieliikenteen hetkellinen mak-
simimelutaso. Kaava-aineistosta ei ilmene onko meluselvityksen perusteella anne-
tuissa korttelin 760 julkisivujen ääneneristävyysmääräyksissä huomioitu keskiäänita-
sojen lisäksi rautatieliikenteen maksimimelutasot. Mikäli ei, tulee määräykset tarkis-
taa maksimimelutasojen mukaisiksi. 
 
Tolsanmäen asemakaavan meluselvityksen perusteella lähes koko korttelialueella 
760 ylittyy ulkoalueiden ohjearvot. Asemakaavassa ei ole annettu määräyksiä asuin-
rakennusten piha-alueiden meluntorjunnasta. Kaavamääräyksiä tulee täydentää 
asuinkorttelin ulko-oleskelualueiden osalta. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kortteli 760 enää sisälly kaava-alueeseen, joten ulkoalueiden oh-



jearvot eivät ylity tarkistetun kaavaehdotuksen asumiseen osoite-
tuilla alueilla.  

 
12.3 
Kaavoituksessa on huomioitava raideliikenteen tärinän aiheuttama rakennuksen vau-
rioitumisriski ja vaikutus asuinmukavuuteen. Asemakaavan yhteydessä ei ole tehty 
tärinäselvityksiä eikä rautatien tärinää ole kaavaselostuksessa käsitelty lainkaan. 
Kaavaehdotus ei sisällä tärinää koskevia määräyksiä. Liikenneviraston näkemyksen 
mukaan radan läheisten alueiden tärinätilanne on selvitettävä ja kaavamääräyksiä tä-
rinän osalta selvityksen pohjalta tarpeen mukaan täydennettävä. Kaavoituksessa tu-
lee noudattaa VTT:n selvityksen Suositus Iiikennetärinän mittaamisesta ja Iuokituk-
sesta mukaisia suosituksia tärinästä. Liikennevirasto muistuttaa, ettei se osallistu uu-
den maankäytön johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja tärinäntorjunnan kustan-
nuksiin. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaavan rautatiealueen läheiset alueet ovat sisältyneet vuonna 2007 
laadittuun raideliikenteen tärinäselitykseen (Sito), joka on lisätty 
kaavan taustaselvitysluetteloon. Kaavaselostusta on täydennetty 
tärinän osalta. Kaavarajauksen muutoksen jälkeen kaava-alueelle ei 
osoiteta rakentamista tärinälle alttiille alueelle. 

 
 
13. Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys 15.12.2016 
 
13.1  
Erilliset Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden 
ja ne on käsiteltävä läpi koko prosessin samanaikaisesti aina kunnanvaltuuston lopul-
liseen kaavan vahvistamiseen asti. KPY suhtautuu myötämielisesti keskusta-alueen 
kehittämiseen, sillä uudiskaavoitus tulisikin ensisijaisesti keskittää nykyisten kunta-
keskusten (keskusta, Masala & Veikkola), julkisen liikenteen ja pääväylien (Turun 
moottoritie, Länsiväylä & rantarata) varteen. Täten nyt esitetty Tolsanmäen asema-
kaavaehdotus toteuttaa hienosti kestävän kehityksen kaavoitusta, kunhan alueen his-
torialliset arvot huomioidaan ja vaalitaan. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
13.2 
Koko alueen kehittämisen lähtökohta on Vanhan Heikkiläntien perusparannus, asval-
tointi ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen. Samalla on myös tien valaistus tar-
kistettava. Vanhan Heikkiläntien kehitystoimenpiteet on tehtävä tien historiallisia ar-
voja kunnioittaen, mutta kuitenkin niin että käytettävyys ja turvallisuus ovat ensisijai-
sia. 
Alueella huomattavasti lisääntyvä asuminen tulee aiheuttamaan merkittävää liikenne-
kuormitusta vanhan Heikkiläntien päätyyn (Tolsantie). KPY ehdottaa muiden liityntä-
mahdollisuuksien selvittämistä esim. Kaksoisvuorentien suunnasta. Mahdollinen muu 
liityntäreitti helpottaisi myös Vanhan Heikkiläntien historiallisten arvojen vaalimista. 
Jo nykyisellä huonokuntoisella Vanhalla Heikkiläntiellä nousee ajonopeudet vaaralli-



siksi ja suunnittelussa on huomioitava kaikkien osapuolten turvallisuus niin että ajo-
nopeudet luonnostaankin säilyisivät maltillisina. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Vanhan Heikkiläntien parantamistoimenpiteiden yhteydessä valais-
tus uusitaan. Tien vähäinen leventäminen parantaa liikenneturvalli-
suutta ja käytettävyyttä. Kaavassa on Tolsantien päädyssä mahdol-
listettu kaksi liittymää alueelle. Liittymämahdollisuutta Kaksosvuo-
rentien suunnasta on selvitetty Heikkilän osayleiskaavan yhtey-
dessä ja todettu se toimimattomaksi. Tieosuudelle on kaavassa 
merkitty hidaskatuosuuksia, jotka madaltavat ajonopeuksia. Tien 
geometrian säilyttäminen pitää ajonopeudet luontaisesti matalina. 
 

13.3. 
Historiallisista syistä on alueella yhä runsaasti yksityisteitä jotka, jo kunnan asukkai-
den tasapuolisen kohtelun perusteella, on syytä harkita siirtää kunnallisen vastuun 
alle. Jopa niillä tienpätkillä, joille kaava-ehdotukset eivät tuo uudisrakentamista, esim. 
Sammakalliontie. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Asemakaavaehdotuksessa katualueeksi esitetyt tiet muuttuvat kaa-
van myötä kunnan kaduiksi. 

 
13.4. 
KPY kiittää kaavoittajaa monimuotoisten erikokoisten pientalotonttien tarjoamisesta ja 
jopa mahdollisuudesta erillisten työtilojen rakentamiseen pienyrittäjyyttä varteen. 
KPY samalla kritisoi vanhojen isojen tonttien (yli 2000m^2) systemaattista pilkko-
mista. Osa Tolsanmäen historiallisesta maisemasta muodostuu näistä isoista ton-
teista hoidettuine pihoineen. Mahdollinen pilkkominen on tehtävä maanomistajan 
kanssa neuvoteltua ja asiasta sovittua. Muuten rankaistaan asukkaita isoista ton-
teista rakentamattoman maan kiinteistöveron noustessa merkittävästi verrattuna ra-
kennettuun tonttiin. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Kaavakartalta on poistettu ohjeelliset tontinrajat alueen vanhoilta 
kiinteistöiltä. Kiinteistöille on merkitty suurin sallittu asuntojen lu-
kumäärä ja kaavamääräyksiin on lisätty, että kiinteistöjä voi myös 
lohkoa. Kiinteistönomistaja voi näin vaikuttaa mahdolliseen kiin-
teistön jakamiseen eikä alueelle synny rakentamattomia tontteja 
joilla kiinteistövero olisi korkeampi. 
Katso myös vastine 6.4. 

 
13.5 
Jatkosuunnittelussa on pysäköintinormien osalta katsottava, miten käsittelyssä olevat 
keskusta-alueen pysäköintinormit muuttuvat, sillä kuten kaavoittajatkin todenneet 
edistävät nämä kaavaehdotukset joukkoliikenteen käyttöä, mahdollistaen jopa autot-
toman elintavan. KPY esittääkin, että pysäköintinormien mitoituksessa on keskusta-
alueeseen laskettava myös nämä mainitut alueet. 

 
Kaavoittajan vastine: 



Pysäköintinormi on päivitetty vastaamaan uusittua pysäköintimitoi-
tusta (ytl 19.1.2017, § 5). 

 
13.6 
Kaavassa on sopivissa suhteissa pyritty vaalimaan luonnonmukaisia lähivirkistysalu-
eita ja esim. pitää Tolsankallion VL-alueelle suunniteltuja hienoina palveluina. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
13.7 
Miksei huolella valmistellussa kaavaehdotuksessa, jossa on huomioitu lämmitys, kun-
nallistekniikka, liikenne, jne., ei käsitellä alueen tietoliikenneverkkoja? 
Uusille asuinalueille tulee vähintään rakentaa valokuitukaapelointia varten kaapelika-
navat muun infran rakentamisen yhteydessä. Kaapelikanava tulee suunnitella niin, 
että useammat operaattorit tai, jos operaattoreilla ei ole kiinnostusta, asukasvetoinen 
Iaajakaistahanke (yleensä osuuskuntamuotoinen) voivat sijoittaa valokuitukaapelit. 
Muun infran rakentamisen yhteydessä kaapelikanavat saadaan rakennettua kustan-
nustehokkaasti. 
 
Nopeiden yhteyksien takaamiseksi pientaloalueille kaapelireittien ja -kanavien suun-
nittelun tulee olla osa kaupunki- ja kuntasuunnittelua. Suunnittelun ja toteutuksen tu-
lee olla pitkäjänteistä, ratkaisut tulee tehdä niin, että ne kestävät useita kymmeniä 
vuosia. Kaapelointi tulee olla helposti laajennettavissa kohtuullisilla kustannuksilla. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tietoliikenneyhteyksiä ei määritellä asemakaavassa. Operaattoreilta 
on pyydetty lausunnot asemakaavaehdotuksesta ja niihin ollaan yh-
teydessä katujen rakennussuunnittelun yhteydessä. Ei aiheuta 
muutosta kaavaehdotukseen. 

 
 
14. Perusturva 16.12.2016 
 
14.1 
Mahdollisuus autottomaan elämäntapaan ja erityisesti hyötyliikuntaan ovat kansan-
terveyden ja kansantalouden näkökulmasta erittäin viisaita ratkaisuja. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
14.2 
On tärkeää, että kaikenikäisten ihmisten tarpeet otetaan asumisessa huomioon. Asu-
misen esteettömyys, hissit ja täysin uudenlaiset asumiseen liittyvät ratkaisut ovat pe-
rusturvan näkökulmasta tärkeitä ikääntyvän väestön näkökulmasta. Olisi syytä selvit-
tää, voisiko Kirkkonummen kunta toimia edelläkävijänä esimerkiksi ikäihmisten asu-
mismahdollisuuksien turvaajana. 
 

Kaavoittajan vastine: 



Merkitään tiedoksi. Kaava ei rajoita elinkaariasumista. Asuinraken-
nusten esteettömyys käsitellään rakennusluvassa. 

 
14.3 
Yhteisöllisyyden kehittymiselle Iuodaan entistä parempia mahdollisuuksia, kun alu-
eelle tulee uusia puisto- ja aukiotiloja ja asukasmäärä kasvaa noin 500 uudella asuk-
kaalla. Myös ikäihmisten tarpeet tulisi ottaa huomioon puistoaluetta suunniteltaessa. 
Puistossa voisi olla sulassa sovussa lasten leikkipaikat ja erilaiset kuntoilun mahdol-
listavat Iaitteet. Näin ollen puistosta muotoutuisi asukaspuisto kaiken ikäisille ihmi-
sille. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Puisto on kooltaan pieni, joten sinne mahtuu ra-
jallinen määrä toimintoja. Miilunotkon puiston yleissuunnitelmassa 
on esitetty, että sinne rakennetaan lapsia, nuoria ja muita asukkaita 
palveleva toiminta-alue, joka mahdollistaa oleskelun ja leikin. 

 
14.4 
Kunnan asukasmäärän kasvu kasvattaa kysyntää keskustan palveluissa ja tämä taas 
voi välillisesti lisätä työpaikkojen syntyä Kirkkonummen keskustan alueella. 
Tolsanmäen asemakaava tukee keskusta-alueen ympärillä olevan alueen kehitty-
mistä. Asemakaavaratkaisun toteutuessa suunnitelman mukaisena se toteuttaa Kirk-
konummen kunta- ja palvelustrategiassa mainittua näkökulmaa ”kehittyvä Kirkko-
nummi Helsingin seudulla”. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 

 
15. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 16.12.2016 
 
15.1 
Asemakaavaehdotuksessa osoitetaan vähäisesti Heikkilän osayleiskaavasta poike-
ten tiiviimpää asumista Tolsan aseman läheisyyteen. Osayleiskaavan tuoreudesta 
huolimatta vuonna 2009 voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet luovat painetta alueen tiivistämiselle erityisesti Tolsan aseman läheisyy-
dessä. Uudenmaan ELY-keskus pitää kaavaselostuksen johtopäätöksiä yleiskaavan 
ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden suhteesta oikeina, ja katsoo, että val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaavan tiivistämistavoitteet huomi-
oon ottaen Tolsan asemanseudulle olisi perusteltua osoittaa jopa nyt esitettyä enem-
män rakentamista. Asemakaavaehdotus noudattaa muilta osin pääpiirteissään Heik-
kilän osayleiskaavan ratkaisua. Poikkeamat yleiskaavasta esimerkiksi korttelin 753 
kohdalla on kuitenkin syytä perustella kaavaselostuksessa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. Perustelut korttelin 752 (aiemmin 753) poikkea-
misesta osayleiskaavasta on lisätty kaavaselostukseen. 

 
15.2 



Alueen rakentumisen ja kulttuurimaiseman muotoutumisen historia on selvitetty kuIt-
tuuriympäristöinventoinneissa ja kuvattu havainnollisesti asemakaavaselostuksessa. 
On hyvä, että asemakaavassa määrätään uudisrakennusten sopeuttamisesta ympä-
ristöönsä. Samoin maisemallisesti hyvä ratkaisu on Tolsankallion lakialueen osoitta-
minen lähivirkistysalueeksi. Suunnittelualueen arvot ja rakennusten suojelutavoitteet 
on huomioitu asemakaavaehdotuksessa asianmukaisesti. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
15.3 
Tolsantie (mt 11246) on osoitettu asemakaavaan katuna. Myös tien pohjoispää on 
syytä liittää mukaan asemakaavaan siltä osin kuin tie on voimassa olevassa asema-
kaavassa osoitettu LYS-merkinnällä. Uudenmaan ELY-keskus edellyttää, että Tol-
santien osalta tulee tehdä MRL 86a§ mukaisesti kadunpitopäätös. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kirkkonummen kunnan kaavoitusohjelmassa 2017-2021 on vuosille 
2019-2021 ohjelmoitu alkavaksi Keijukaislaakson asemakaava. Em. 
LYS-merkinnällä osoitettu osuus, joka ei ole mukana Tolsanmäen 
asemakaavaehdotuksen rajauksessa, on kaavoitusohjelmassa si-
sällytetty Keijukaislaakson kaavahankkeen alustavaan rajaukseen. 
Tolsantien pohjoispää muutetaan kaduksi kyseisessä asemakaa-
vassa eikä sitä sen vuoksi sisällytetä Tolsanmäen asemakaava-
hankkeeseen. 

 
15.4 
VL-alueet orı syytä kaavoittaa suojaviheralueiksi (EV) siltä osin kuin niissä ei päästä 
alle melun ohjearvojen. Riittävien sisämelutasojen varmistamiseksi melusta on tar-
peen antaa alueelle määräys. Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuvan keskiäänita-
son ollessa päivällä yli 55 dB(LAeq) tulee sillä olla tuuletusmahdollisuus sellaiselle 
julkisivulle, jossa valtioneuvoston päätöksen mukaiset melunohjearvot toteutuvat. 
Myös makuuhuoneet on suositeltavaa sijoittaa rakennuksen em. puolelle. Julkisivujen 
ääneneristävyydet on annettu keskiäänitasojen perusteella. Kaavassa tulee varmis-
taa, ettei rakennusten sisällä ylity 45 dB enimmäistaso (LAmax) junien ohiajojen ai-
kana. Kaava-aineistosta ei löydy tietoa tärinävaikutuksista. Niiden osalta tulee var-
mistua, ettei radan liikenne aiheuta tärinähaittaa uusien rakennusten osalta. ELY-
keskuksella ei ole mahdollisuutta osallistua virkistysalueiden, puiston tai uusien asu-
misen alueiden melun- tai tärinän torjunnan kustannuksiin. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Melualueille sijoittuvat VL-alueet on merkitty merkinnällä VL/me 
jonka määräys on: Melualue, jolla melutaso ylittää valtioneuvoston 
periaatepäätöksen (VNp 993/1992) suositukset. 
Alueen pääkäyttötarkoitus ei edellytä melusuojauksen toteuttamista 
eikä alueelle saa sijoittaa melulle herkkiä toimintoja (esim. oleskelu- 
ja leikkialueita tai muuta vastaavaa toimintaa). Tarkistetussa kaava-
ehdotuksessa ulkoalueiden ohjearvot eivät ylity tarkistetun kaava-
ehdotuksen asumiseen osoitetuilla alueilla. 
Katso myös vastineet 12.2. ja 12.3. 



 
 

 
16.  Helsingin seudun ympäristö 16.12.2016 
 
HSY pyytää asemakaavaan varausta paperin kierrätyspisteelle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Vieressä sijaitsevan Juhlakallion asemakaavaehdotukseen on osoi-
tettu paikka eko-pisteelle. Tolsantien läheisyydessä Tolsanmäen 
kaava-aluetta luontevampi sijainti paperin keräykselle on Tolsan 
aseman liityntäpysäköinnin alue.  
 

 
17. Ympäristönsuojelu 23.12.2016 
 
Esitetään, että kaavaan liitetään vesihuollon yleissuunnitelmaa kattavampi ja tar-
kempi hulevesiselvitys ja -suunnitelma ja kaavamääräyksiä ja kaavamerkintöjä tarkis-
tetaan sen pohjalta.  
 
Kaava-alueen tonteilla syntyviä hulevesiä tulisi tehokkaasti vähentää mm. pihan lä-
päisevillä pinnoitteilla sekä vettä sitovan ja haihduttavan kasvillisuuden avulla. Tontin 
hulevedet tulisi hyödyntää ja/tai imeyttää maahan sen alueella, mikäli maaperäolot 
sen sallivat. Jäljelle jääville hulevesille tontille tehtävien viivytysrakenteiden tulisi olla 
sellaiset, että tontilta pois johdettavat hulevedet ovat korkeintaan luontaisen valuman 
suuruiset. 
 
Katujen ja muiden yleisten alueiden hulevesiä tulisi tehokkaasti imeyttää, haihduttaa, 
puhdistaa ja pidättää vesiaiheissa tai käsitellä muilla vastaavilla Iuonnonmukaisilla ta-
voilla. Hulevesiviemäreiden sijaan suositellaan hulevesien johtamisessa käytettäväksi 
avo-ojia. Viivytyssäiliöiden sijaan tulisi hulevesien viivytyksessä mahdollisuuksien 
mukaan käyttää hulevesiä puhdistavia rakenteita, kuten Iuonnonpainanteita sekä al-
taita, jotka sijoitetaan luonnonolojen kannalta hyvin soveltuviin paikkoihin. Jos viivy-
tyssäiliöitä käytetään liikennöidyiltä alueilta kerättyjen paljon epäpuhtauksia käsittä-
vien hulevesien viivytykseen, hulevedet on syytä esikäsitellä ennen niiden johtamista 
säiliöihin. 
 
Vesistöjen kuormittumisen ehkäisemisen ohella hulevesiä pidättävillä ja  
puhdistavilla rakenteilla on parhaimmillaan merkitystä viihtyisän ja monimuotoisen 
luonnonympäristön Iuomisessa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaava-alueen hulevedet on selvitetty katujen ja vesihuollon yleis-
suunnittelun yhteydessä tehdyssä huleveden hallintasuunnitel-
massa. Kaavakartalle on suunnitelman perusteella varattu huleve-
sien käsittely- ja viivytysalueita. Kaavassa on annettu määräyksiä 
koskien hulevesien käsittelyä Kirkkonummen hulevesiohjelman mu-
kaisesti. 

 
 



19. Espoon seudun ympäristöterveys 23.12.2016 
 
19.1. 
Alue tulee suunnitella siten, ettei alueen asukkaille aiheudu terveydellistä haittaa, lä-
hinnä kantatie 51:stä tai raideliikenteen seurauksena melun, mahdollisen tärinän 
sekä liikenteestä aiheutuvien pienhiukkasten osalta. Alueen eteläpuolella kulkevasta 
junaradasta sekä tulevasta junaradan Iisäraiderakentamisesta mahdollisesti aiheutu-
vat melu- tai tärinähaitat tulee huomioida alueen sekä alueelle rakennettavien asun-
tojen ja mahdollisten julkisien tilojen sijoittelussa, suunnittelussa sekä rakentami-
sessa. Vilkasliikenteisen tien puolelle tulevien asuntojen ilmanvaihdon tuloilman otto 
tulisi suunnitella pihan puolelle. Piha-alueiden osalta tulee toteutua vähintään valtio-
neuvoston päätöksen mukaiset päiväohjearvot sekä rakennusten osalta vähintään 
asumisterveysasetuksen mukaiset keskiäänitasojen toimenpiderajat. Melualueelle ra-
kennettaville asuinrakennuksille suositellaan mahdollisesti meluesteiden rakenta-
mista sekä tienpuolisten julkisivujen ja ikkunoiden lisäksi sivuseinien äänieristävyyttä 
ja huomioida muutoinkin asuntojen melualueelle sijoittuminen rakentamisessa kaikin 
puolin. Lähtökohtaisesti uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule 
sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tarkastetun asemakaavaehdotuksen alueelle ei enää sisälly melulle 
tai tärinälle alttiita asumiseen osoitettuja alueita. Katso myös vasti-
neet 12.2, 12.3 ja 15.4. 

 
 
19.2 
Maaperä on osittain kalliosta ja mahdollinen radonhaitta on huomioitava rakentami-
sessa. Alueen hulevedet tulee johtaa tai käsitellä siten, ettei rakennuksille aiheudu 
tulvariskejä. 

Kaavoittajan vastine: 
Kaavasta on tehty hulevesien hallintasuunnitelma, jossa tulvareit-
tejä on otettu huomioon. 

 
19.3 
Vanhan alueen lisärakentamisessa tulee huomioida vanhojen talojen mahdolliset 
puulämmitysjärjestelmät sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat savuhaitat. 
Ympäristöterveyshaittoja on tärkeää arvioida kaavahankkeen eri vaiheissa, eikä kaa-
valuonnosvaihetta tulisi hankkeessa ohittaa. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
 
19. Vesihuoltolaitos 3.1.2017 
 
19.1 
Alue on hyvin liitettävissä olemassa olevaan vesi- ja jätevesiverkostoon ja vastaanot-
tavan verkoston kapasiteetti on riittävä. Nykyiset vanhat runkovesijohdot ja -viemärit 
korvataan osittain uusilla Iinjoilla. Suuri osa alueen nykyisistä rakennuksista on Iiitty-
nyt veteen ja viemäriin. Liittymättömiä rakennuksia on lähinnä korttelin 768 alueella. 



Suunnitelman mukainen vesihuollon rakentaminen tarjoaa osalle nykyisistä kiinteis-
töistä liitoskohdat lähemmäs rakennusta, mikä vähentää kiinteistöjen ylläpitovastuuta. 
Vesihuollon rakentamisesta ei ole vielä käytettävissä kustannusarviota, mutta on to-
dennäköistä, että rakentamiskustannukset ylittävät uusilta liittyjiltä saatavat Iiittymis-
maksutulot. Tämän vuoksi on tärkeää, että eheyttävän rakentamisen määrää ei vä-
hennetä kaavaehdotuksesta. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
19.2 
Hulevesien hallintaa rajoittaa alueen eteläpuolella junarata ja lähtökohtana on, että 
huleveden virtaama radan varren ojassa ja alitusrummussa ei kasva. Huleveden vii-
vytysaltaat on toteutettava vähintään kaavassa esitetyssä laajuudessa, jotta alueelta 
tuleva virtaama saadaan rajoitettua. Viivytysaltaiden lisäksi hulevesisuunnitelma pe-
rustuu huleveden viivytykseen kiinteistöillä. Yleissuunnitelmaluonnoksen mukaan 
kaavakartassa esitettyjen hulevesialtaiden lisäksi tarvitaan viivytystä myös muissa 
kohdin radan tuntumassa. Nämä on merkittävä kaavakarttaan. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Yleissuunnitelmaa on päivitetty ja laadittu huleveden hallintasuun-
nitelma. Kaikki suunnitelmassa esitetyt huleveden käsittelyalueet 
on merkitty kaavakartalle. 

19.3 
Kaavamääräys hulevesien viivytyksestä ia/tai imetyksestä ensisijaisesti tonteilta ei 
ole yksiselitteinen eikä velvoittava. On joko määrättävä viivytys/imeytys, tai suunnitel-
tava se yleisille alueille ja varata alueet kaavaan. Lisäksi tulee selvittää, onko tarpeen 
sisällyttää määräykseen tarkempia määriin sidottuja vaatimuksia. On epäselvää miltä 
osin avo-ojat säilytetään. Tämä ja hulevesien viivytys-/imeytysvaatimus on tarkistet-
tava, ja määritettävä mitkä kiinteistöt ovat liitettävissä hulevesiviemäriin. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Hulevesimääräyksiä kiinteistöjen alueella on täsmennetty ja huleve-
sien viivytysmäärät on lisätty kaavamääräyksiin Kirkkonummen hu-
levesiohjelman mukaisesti. 

 
19.4 
Kaavaselostuksessa arvioidaan, että kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen 
tapahtuvat 2018 ja talonrakennus voi alkaa 2019. Investointiohjelman mukaan raken-
nussuunnittelu ajoittuu vuodelle 2020 ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaisi 
2021. 

Kaavoittajan vastine: 
Aikataulu korjataan kaavaselostukseen investointiohjelman mu-
kaiseksi. 

 
19.5 
Vesihuollon ja hulevesien yleissuunnittelussa on selvitettävä ainakin seuraavat asiat 
ennen kaavavan hyväksymistä: 
- Vesihuoltolinjojen tarkka sijainti ja tarvittavien johtorasitteiden 
merkitseminen kaavakarttaan 



- Periaateratkaisu tonttikohtaisesta viivytyksestä / imeytyksestä, jos tätä 
tullaan kaavalla vaatimaan. 
- vastaako hulevesijärjestelmän suunnittelussa käytetty mitoitussade (kerran 
10 vuodessa, 60 min) rata-alueiden vaatimuksia. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tarvittavat johtorasitteet on merkitty kaavakartalle ja kaavamäärä-
yksiin on lisätty määräyksiä hulevesien käsittelystä laaditun huleve-
sien hallintasuunnitelman ja Kirkkonummen hulevesiohjelman mu-
kaisesti. 
 

 
20. Nimistötoimikunta 19.1.2017 
 
Tolsanmäen kaavassa tulee käyttää nimistötoimikunnan lausunnon luettelon mu-
kaista nimistöä ja harkinnan mukaan kaavaselostuksen nimistöä käsittelevää osuutta 
täydennetään myös lisäämällä kaavanimien perusteluja ja taustatietoja. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Alueen nimistöä ja kaava-asiakirjoja täydennetään ja päivitetään ni-
mistötoimikunnan ehdotuksen mukaan. 

 
 
21. Muistuttaja 1 
 
21.1 
Muistuttaja vastustaa Axbodantien tielinjauksen muutosta asuintalon viereen ja tie-
alueen leventämistä 8 metriin. Kadun linjaus tulisi siirtää kauemmas asuinrakennuk-
sesta siten, että tien reuna ja oja jäävät samalle etäisyydelle asuintalosta kuin nykyti-
lanteessa. Uusi tie tulee suunnitella suoraan kadun eteläpuolelle jäävän varastora-
kennuksen viereen, kuten kaavassa on osoitettu muille saman kadun tonteille. Kadun 
eteläpuolella sijaitsevan varaston voi katualueen siirron edellyttäessä purkaa.  
 

Kaavoittajan vastine: 
Kyseessä oleva katualue ei kaavarajauksen tarkistuksen jälkeen 
enää sisälly kaava-alueeseen ja tie säilyy siten nykyisellä sijainnil-
laan. Tontti on rajattu nykyiseen ojaan. 

 
21.2 
Muistuttajan mukaan kiinteistölle valuu merkittäviä määriä maa- ja pintavettä kiinteis-
tön yläpuolella sijaitsevalta mäeltä. Axbodantie patoaa tätä vettä kiinteistön alueelle, 
sillä tien ojitusta ei ole tehty oikein ja tierummut puuttuvat. Sen vuoksi kiinteistön lä-
heisyydessä Axbodantien ali tulisi osoittaa rumpu. Muistuttaja on huolissaan pintave-
sien määrän lisääntymisestä metsän poistamisen seurauksena korttelien 757 ja 758 
rakentuessa. Näin ollen Axbodantien pohjoispuolella olevan ojan tulee olla syvempi. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Korttelin 757 ympäristöön on osoitettu uusia hulevesien käsittely-
alueita. Axbodanrinteen länsipuolinen osa Axbodantiestä säilyy yk-
sityistienä, jota hoitaa tiekunta. 



 
21.3 
Muistuttaja toi tiedoksi heidän kiinteistönsä alueella sijaitsevaa infrarakentamista, ku-
ten salaojitusta ja salamasuojausta. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
 
22. Muistuttaja 2 
 
22.1 
Muistuttaja pyytää, että kunta asemakaavan valmistelussa huolehtii tieoikeuden ha-
kemisesta, jotta tontille suunniteltu ajoyhteys naapuritonttien kautta voidaan toteut-
taa, ilman että tästä aiheutuu hänelle kuluja. Muistuttaja pyytää myös, että nykyinen 
ajoväylä tontille säilytetään kaavassa lohkotun kiinteistön läpi ja että tierasiteoikeudet 
määritellään asemakaavan valmistelun yhteydessä valmiiksi mahdollista tulevaa ra-
kennusta varten. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tarkistetussa kaavaehdotuksessa ohjeellinen tonttijako on osoi-
tettu siten, että hakijan kiinteistö säilyy yhtenä kiinteistönä, jolla on 
rakennusoikeus kahdelle asuinrakennukselle. Kiinteistö rajautuu 
katuun ja liittymä on kiinteistöllä, joten tieoikeutta ei tarvitse hakea. 
Olemassa oleva ajoväylä säilyy ja mikäli kiinteistö halutaan myö-
hemmin lohkoa kahdeksi, voidaan ajoyhteys säilyttää nykyisen ra-
kennuksen kiinteistön osana tai muodostaa siinä yhteydessä ajoyh-
teysrasite. 

 
22.2 
Muistuttaja toi tiedoksi heidän kiinteistönsä alueella sijaitsevaa infrarakentamista, ny-
kyisistä viemäri-, hulevesi- ja vesijohdoista, syvämaadoitusjohdoista ja kalliolämpö-
kaivosta. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
 
23. Muistuttaja 3 
 
23.1 
Muistuttaja omistaa kaksi vierekkäistä kiinteistöä ja esittää, että niille yhdessä mah-
dollistettaisiin kahden asunnon rakentaminen maanomistajien yhdenvertaisen kohte-
lun perusteella. Muistuttajan esittämien rakennuspaikkojen kooksi muodostuisi noin 
800 m2, mikä on verrattavissa muihin kaavaehdotuksen tonttien kokoluokkaan. Toi-
sen asuinrakennuksen rakentamisen on muistuttajan mukaan mahdollista perusta-
malla tierasite tiehen rajautuvan kiinteistön läpi nykyistä ajoyhteyttä hyödyntäen ja 
purkamalla nykyiset talousrakennukset. 
 

Kaavoittajan vastine: 



Kylärajan erottamat kiinteistöt on tarkistetussa kaavaehdotuksessa 
yhdistetty samaksi tontiksi ja sille on maanomistajien tasapuoli-
seen kohteluun vedoten osoitettu rakennusoikeutta kahdelle asuin-
rakennukselle. Rakennusoikeuden toteuttaminen edellyttää olevien 
talousrakennusten purkua, jotta uudet asuin- ja talousrakennus 
sekä ajoyhteys niille saadaan mahdutettua hankalan muotoiselle ja 
rinteessä olevalle kiinteistölle. 

 
 
24. Muistuttaja 4 
 
24.1 
Vanhan Heikkiläntien tiealue tulee säilyttää nykyisen levyisenä, sillä tiealuetta leven-
nettäessä vanha kylämaisema muuttuu ja autioituu istutusten ja pensasaitojen pois-
tumisen myötä. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Liikenneturvallisuuden ja kunnossapidon vuoksi katualuetta tulee 
leventää. Ks. myös vastine 6.2.  

 
24.2 
Kulkuyhteys Tolsantieltä Vanhalle Heikkiläntielle tulee säilyttää Vanhan Tolsantien tai 
kaavaehdotuksessa olevan viheralueen kautta. Kaavan mukaisen kulkuyhteyden 
kautta ei talvisaikaan pääse huoltoliikenne eivätkä raskaat ajoneuvot mäkeä ylös ja 
jääkeleillä myös henkilöautoilla on vaikeaa.  

 
Kaavoittajan vastine: 
Päivitetyssä kaavaehdotuksessa kulkuyhteys koko nykyisen Van-
han Heikkiläntien mitalta on säilytetty. 

 
24.3 
Vanhan Heikkiläntien sekä korttelien 757 ja 754 tonttikatujen risteys on erittäin vaa-
rallinen sekä jalankulkijoille, että autoille. Kirkkonummen keskustan suunnasta tulta-
essa näkyvyys mäen päältä tulevalle liikenteelle on olematon. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Katujen yleissuunnittelun yhteydessä liittymät on suunniteltu kohti-
suorasti liityttävään katuun. Risteysalueelle on suunniteltu tonttika-
duille tasaisemmat odotustilat ja katualue on risteyksen kohdalla le-
veämpi, mikä parantaa näkemäalueita. Risteysalueen kohdalla Van-
han Heikkiläntien pituuskaltevuus on melko loiva (0-5%).  Nämä sei-
kat parantavat risteyksen liikenneturvallisuutta. 

 
 
25. Muistuttaja 5 
 
25.1 
Jalankululle ja pyöräilylle varatulle Kalliokujan katualueelle sijoitettavien vesi-, vie-
märi- ja hulevesiverkostojen sekä vanhojen viemärikaivojen uusiminen tulisi ratkaista 
siten, ettei niistä aiheudu kustannuksia kiinteistön omistajalle. Myös näihin liittyvät 



huoltotyöt eivät saa ulottua katualueen viereisen kiinteistön alueelle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kalliokujan katualue on poistettu ja se on tarkistetussa kaavaehdo-
tuksessa nykytilan mukaisesti osa kiinteistöä. Näin ollen tontilla si-
jaitsevat järjestelmät säilyvät entisellään mahdollisesti uutta liitos-
pistettä lukuunottamatta. 
 

25.2 
Kalliokuja ei ole nykyisellään turvallinen jalankulkijoiden ja autojen yhteiskäytössä. 
Tie on erittäin jyrkkä ja talvikeleillä liukas, joten törmäysriski muodostuu suureksi. En-
sisijaisesti (vaihtoehto 1) Kalliokuja tulisi jättää nykyisen kaltaiseksi, eli ei muuttaa 
sitä kevyen liikenteen väyläksi. Muita yhteyksiä viheralueelle sen sijaan tulisi paran-
taa, kuten rakentamalla puiset portaat Viulunrakentajantieltä ja parantamalla nykyisiä 
yhteyksiä Sammalkallion alkupäästä. Näin muodostuisi luonteva kulkuyhteys kunta-
keskuksen suuntaan ja olisi samalla kunnalle edullisempi. Toinen (vaihtoehto 2), kun-
nalle kalliimpi, vaihtoehto on muuttaa Kalliokuja kevyen liikenteen väyläksi, jossa tietä 
levennettäisiin länsipuolelta ja siirrettäisiin yleissuunnitelmassa esitettyä kadun er-
kaantumispistettä tontin sisäisestä ajoyhteydestä alemmas karttaliitteen mukaisesti. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. vastine 25.1. 

 
25.3 
Katujen yleissuunnitelmassa Kalliokujalle on merkitty kaksi valaisinpylvästä, vaikka 
niitä nykyisin on kolme. Muistuttaja pyytää, että kunta lisää yhden pylvään väylän 
päätepisteeseen. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. vastine 25.1. 

 
25.4 
Neljän kiinteistön jätehuolto- ja postinjakelupiste jää kaavassa osoitetun katualueen 
alle. Mikäli Kalliokuja jää nykyiselleen (vaihtoehto 1), em. piste voidaan sijoittaa As. 
Oy Luhtamäenmutkan tontille. Mikäli vaihtoehto 2 toteutuu, em. pistettä ei pystytä si-
joittamaan As. Oy Luhtamäenmutkan tontille ja näin ollen katualueen linjauksessa tu-
lee huomioida alue kyseisille toiminnoille. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kalliokuja jää nykyiselleen, joten jätepiste voidaan sijoittaa ehdo-
tuksen mukaisesti As. Oy Luhtamäenmutkan tontille. 

 
25.5 
Muistuttaja pyytää, että Kalliokujan päässä tontin kaakkoiskulmaan merkittyä ”raken-
nuskieltoaluetta” (Alueen osa, jonka olemassa oleva puusto tulee säilyttää ja tarvitta-
essa täydentää istutuksilla) pienennetään liitekartan mukaisesti. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Em. aluetta on pienennetty siten, että maisemalliset tavoitteet kor-
keimman kohdan puuston säilymisestä yhä toteutuvat. 



 
 
26. Muistuttaja 6 
 
26.1 
Muistuttaja pyytää, että kunta huolehtii asemakaavan valmistelussa tien talvikunnos-
sapidon kokonaisuudessaan Satulasepänkujan 24 osalta ilman että siitä koituu kuluja 
maanomistajalle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaavakartassa katualueeksi osoitettu osuus Satulasepänkujasta 
siirtyy kunnan kunnossapidettäväksi. 

 
26.2 
Muistuttaja pyytää huomioimaan vesihuollon yleissuunnitelmassa, että kortteliin 755 
tontille 1 kaavassa osoitetulle toiselle asuinrakennukselle järjestetään liitospiste kun-
nalliseen vesihuoltoverkostoon sekä huomioimaan kiinteistön nykyiset vesi- ja viemä-
rijärjestelmät siten, ettei mahdollista muutoksista aiheudu kustannuksia kiinteistön-
omistajalle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kiinteistöjen liitospisteet osoitetaan vesihuollon yleissuunnitte-
lussa. Mikäli nykyinen asuinrakennus on jo liitetty kunnalliseen ve-
sihuoltoverkostoon, ei uutta liittymismaksua peritä mahdollisista 
muutoksista huolimatta. 
 
 

27. Muistuttaja 7 
 
27.1 
Korttelin kerrostalot 762 on madallettava kolmikerroksisiksi, sillä muistuttajan mukaan 
ne häiritsevät näkymää Tolsankallion metsäiselle kalliolle ja Övra Tolls tilakeskuksen 
kulttuurimaisemaa. Tästä syystä tulee eteläisin kerrostalo kokonaan poistaa kaavasta 
ja sen paikka säilyttää niittynä. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Korttelin 762 kerrostaloratkaisu tukee asemakaavan tavoitetta kun-
takeskuksen ja Tolsan asemanseudun täydennysrakentamisesta 
sekä edistää joukkoliikenteen edellytyksiä ja kestävän yhdyskunta-
rakenteen muodostumista. Korttelit 762 ja 763 ovat ainoita, joille on 
kaava-alueella osoitettu pientaloja tehokkaampaa rakentamista. 
Metsäinen kallioalue erottuu suurmaisemassa, vaikka rakennukset 
ovat nelikerroksisia. Övra Tollsin tilakeskus ei puiden ja pensaiden 
vuoksi nyt juurikaan näy Tolsantieltä. Näkymää pyritään kaavan 
avulla avaamaan osoittamalla korttelin 762 eteläreunaan niittymäi-
senä pidettävä alueenosa. 

 
27.2 
Nedra Tollsin talousrakennukset ovat tärkeä osa Tolsanmäen kulttuurimaisemaa ja 
tulee varustaa suojelu (sr) merkinnällä. 



 
Kaavoittajan vastine: 
Kaavamääräyksiin on lisätty määräys, jonka mukaan piha-alueiden 
kulttuurihistorialliset ja kyläkuvan kannalta arvokkaat talousraken-
nukset, rakenteet ja puusto on säilytettävä. 

 
27.3 
Kortteli 755 (ennen 754) on määrätty kokonaan rakennettavaksi. Ainakin osa pel-
loista pitää säilyttää niittynä, sillä Slottsbackan alue peltoineen on tärkeä osa vanhaa 
kylämaisemaa. Slottsbackan suojeltu rakennus tulisi näkyä Vanhalle Heikkiläntielle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Korttelin 755 ratkaisu on Heikkilän osayleiskaavan mukainen. Satu-
lasepäntiehen rajautuvien tonttien edustat ovat 6-8 metrin etäisyy-
deltä määrätty säilytettävän niittymäisenä, mikä edesauttaa alueen 
avoimen ilmeen säilymistä. Vanhan Heikkiläntien ja Satulasepänku-
jan sekä Slottsbackan rakennuksen välisellä alueella on nykyisin 
melko tiheää puustoa ja pusikkoa, minkä vuoksi rakennuksen näky-
vyys tiealueille ei ole hyvä. Slottsbackan rakennuksen sijaitessa 
ympäristöä korkeammalla, sen näkyvyys saattaa parantua, kun pu-
sikoitunut kasvillisuus poistuu uuden rakentamisen myötä. 

 
27.4 
Kortteissa 757 ja 758 (ennen 759 ja 761) tontteja tulisi jossain määrin laajentaa ja nii-
den määrää vähentää. Korttelien alueelle tulisi varata puisto/viheralue. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. kohta 5.3. ja 5.4. Kortteleiden vieressä on viheralueita (VL) ja nii-
den pinta-alaa on lisätty. 

 
27.5 
Vanhaa Heikkiläntietä ei saa leventää eikä asfaltoida. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tietä on pyritty pitämään mahdollisimman kapeana mutta paikoin 
katualuetta on jouduttu leventämään. Vanhan Heikkiläntien kunnos-
sapidon ja jalkakäytävän rakentamisen kannalta asfaltointi on tar-
koituksenmukaista. Kun katu asfaltoidaan ja rakennetaan sadevesi-
viemäri, nykyiset avo-ojat voidaan täyttää, jolloin itse katualuetta ei 
nykytilasta tarvitse huomattavasti leventää.  
 

27.6 
Muistuttajan mukaan kaava edellyttää liikaa rakentamista ja sen myötä tuhoaa Van-
han Heikkilän. Jokaiselle tontille tulisi saada rakennusoikeutta toista asuinrakennusta 
varten ja siitä ylimenevästä rakennusoikeudesta voisi neuvotella. Rakentamisen pi-
täisi nousta asukkaiden tarpeista eikä kunnan väestötavoitteista. 
 

Kaavoittajan vastine: 



Alueen vanhoille tonteille on esitetty lisärakentamista seuraavan mi-
toituksen mukaisesti; Yli 2000 m2 kokoisille tonteille on kaavakar-
talla merkitty mahdollisuus rakentaa kaksi asuntoa (2as) tontille. Yli 
5000 m2:n tonteille on mahdollisuus rakentaa kolme asuntoa ja yli 
7500 m2:n tonteille on mahdollisuus rakentaa neljä asuntoa. Tonttien 
tehokkuusluku on korkeintaan e=0,20 ja käytännössä vanhojen tont-
tien tehokkuusluku vaihtelee e=0,08 – 0,20 välillä. Niiltä maanomista-
jilta, jotka ovat esittäneet oman tonttinsa rakennusoikeuden pienen-
tämistä, on rakennusoikeutta pienennetty. Näin ollen tarkistetun kaa-
vaehdotuksen mitoitus lienee tontinomistajien tarpeiden mukainen. 
 
 

28. Muistuttaja 8 
 
28.1 
Muistuttaja pyytää poistamaan kiinteistöltään kaavassa sille osoitetun toisen asuinra-
kennusoikeuden, jotta tontin alkuperäinen asetelma 1900-luvun alulta säilyy. Kaa-
vassa viheralueeksi osoitettu osa kiinteistöä kasvaa sieniä ja marjoja ja on luonnon-
kaunis ja hyvinhoidettu. Se tulee säilyttää osana kiinteistöä. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Maanomistajan vaatimuksesta toisen asuinrakennuksen rakennus-
oikeus on poistettu. Asemakaavassa viheralueeksi osoitettu alue on 
kalliometsikköä ja asemakaavassa noudatetaan kiinteistön osalta 
Heikkilän osayleiskaavan ratkaisua Tolsankallion viheralueen ra-
jauksesta, jolloin kallion korkeimmat laet säilyvät metsäisinä. 

 
28.2 
Katualueen ollessa 10 metriä johtaa se tienvarren ympäristön tuhoutumiseen, vaikka 
päällystysleveys on 5,5 m ja hidaskatuosuudella vain 4 m. Vanhan Heikkiläntien katu 
tulee sovittaa ympäristöön ja ensisijaisesti tulee säilyttää nykyiset pensasaidat.  
 

Kaavoittajan vastine: 
ks. kohta vastine 6.2. ja 27.5. 

 
28.3 
Vanhan Heikkiläntien liittymä Tolsantielle on hankala liukkaalla kelillä risteyksen ol-
lessa jyrkkä ja ajonopeuksien pieniä ajettaessa ylämäkeen. Asia korjaantuisi muutta-
malla kaavassa kevyen liikenteen kaduksi merkitty osa Vanhasta Tolsantiestä ajo-
neuvoliikenteen sallivaksi hidaskaduksi. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. vastine 24.2. 

 
28.4 
Koska liukkailla ajokeleillä alueelle on mahdollista päästä vain Vanhan Tolsantien 
(nyk. Vanha Heikkiläntie) kautta, ei Vanhaa Heikkiläntietä voi katkaista keskeltä. Sen 
sijaan läpiajo Vanhalla Heikkiläntiellä tulisi kieltää, jotta vähennetään tarpeetonta lä-
piajoa liikennemäärien kasvaessa alueen rakentumisen myötä. 
 



Kaavoittajan vastine: 
Vanhan Heikkiläntien Tolsantien pää on tarkistetussa kaavaehdo-
tuksessa osoitettu ajoneuvoliikenteelle, eikä Vanhaa Heikkiläntietä 
siten katkaista. 

 
28.5 
Asemakaavaa tulisi muuttaa siten, että vanhoja tiloja ja kiinteistöjä ei jaettaisi niin mo-
neen osaan kuin asemakaavasuunnitelmassa on esitetty. Kiinteistöjä ja tiloja, joilla 
on suojeltuja rakennuksia, ei tulisi jakaa vaan niiden tulisi jäädä jakamattomiksi kult-
tuurihistoriallinen perinnön mukaisesti. 
 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tarkastetussa kaavaehdotuksessa kiinteistöjako on vanhojen ra-
kennettujen kiinteistöjen osalta jätetty nykytilan mukaiseksi. 
 
 

29. Muistuttaja 9 
 
29.1 
Sammalkallio nimisen tien rakentamishistoria ja toiveita sen perusparantamisen 
osalle:  
a. Tien tasausviivan tarkistaminen, sillä tien korkeimmalle kohdalle muodostuu hen-
genvaarallinen näkemäeste. Korkeinta kohtaa tulee madaltaa ja nousua loiventaa. 
Tien korkeustason muuttamisessa tulee käyttää lähtökohtana As oy Sammalkallion 
autotallia. Autotalleihin ajo tulee huomioida ja vähentää tien jyrkkyyttä. 
b. Kadunpuoleisen tonttialueen pysäköintitilan hyväksikäyttö. (vrt As.oy Jussinnummi) 
c. Palokujien pysäköintikielto ja muut liikennemerkit. 
d. Hulevesioja. 
 

Kaavoittajan vastine: 
a. Sammalkallion uutta tasausta on jonkin verran muutettu katujen 

yleissuunnitelmassa. Korkeimman kohdan pituuskaltevuudet 
ovat suunnitelman mukaan välillä 0 - 8 %, joten kohta ei ole eri-
tyisen jyrkkä tai liikenneturvallisuuden kannalta vaarallinen. Ka-
dun tarkemmat korot määritetään kadun rakennussuunnitte-
lussa. 

b. Pysäköinti tapahtuu tontilla. 
c. Kaavassa ei osoiteta liikennemerkkejä tai niiden sijainteja 
d. Hulevesisuunnitelmassa on osoitettu hulevesiojien ja -putkien 

sijainti. 
 
29.2 
Asianosaisten tasapuolisuusperiaatteen ja aikaisempien viranomaispäätösten huomi-
oonottaminen: 
 
a. Sammalkallio 1,3,5,7 kiinteistöjen hyväksytyn rakennusoikeuden säilyttäminen 300 
m2/ per kiinteistö. Rakennusoikeus on kaavaehdotuksessa pudotettu ilman perustel-
tua syytä 300 m2:sta 180 m2-270m2. OYK antaa rakennusoikeudeksi e=0,2-0,3. 



b. Kiinteistöt ovat itsenäisiä omakotirakennuksia eivätkä muodosta asunto-osakeyh-
tiötä, joten kaavamerkintä lienee AO. 
c. Tonteille on alusta alkaen suunniteltu ja rakennettu päärakennuksen lisäksi toinen 
rakennus, joka sisältää pienen asunnon, autotallin ja muut aputilat (2as). 
d. Jotta etätyö olisi jatkossa mahdollista, tulisi kiinteistön RN:0 1:79 b / Sammalkallio 
7:n alkuperäisissä rakennusluvissa esitetyt laajennusvaraukset säilytettäisiin ja piir-
rettäisiin havainnekarttaan. Työhuoneen suuruus olisi 6 * 8 m2. 
 

Kaavoittajan vastine: 
a. Vuonna 1970 myönnetty rakennuslupa ei ole enää voimassa ja 

asemakaavoituksessa voidaan tarpeen vaatiessa tarkastella alu-
een rakennusoikeutta uudelleen. Kiinteistöjen rakennusoikeutta 
on päivitetty siten, että se vastaa Heikkilän osayleiskaavan te-
hokkuuslukua e=0,20. Tehokkuusluku vastaa kaava-alueen mui-
den AO-tonttien tehokkuutta. 

b. Korttelin kaavamerkintä on muutettu AO-alueeksi. 
c. Kiinteistörekisterin mukaan mainittua toista asuntoa ei ole. Kaa-

vamääräyksiin on lisätty mahdollisuus syytinkirakennuksen ra-
kentamiseen tontin kokonaisrakennusoikeuden puitteissa. 

d. Havainnekuva ei ole toteuttamista ohjaava asiakirja, vaan siinä 
esitetään yksi mahdollinen toteutumisvaihtoehto. Havainneku-
vaa ei ole mahdollista laatia esitetyllä tarkkuudella. Katso myös 
kohta a. 

 
29.3 
Kiinteistöjen Sammalkallio 11 ja 7 välinen tukimuuri ja sen vaikutus rakentamisalueen 
rajaan: 
 a. Sammalkallio 7:n rakentamisrajan tarkentaminen. Kadunpuolella rakentamisraja 
olisi autotallin kadun puoleisen seinän ulkopinta, naapuria vastaan oleva tukimuurin 
seinän ulkopinta ja raja yhtyisi tontin pohjoisreunan suuntaiseen rakentamisrajaan 
näiden leikkauspisteessä. 
b. Sammalkallio 5:n rakentamisrajan tarkentaminen päärakennuksen ulkoseinän pin-
taan, kuten naapurien kesken on sovittu, paitsi autotallin osalta se on 4 m. 
 

Kaavoittajan vastine: 
a. Rakennusalueen raja koskee uutta rakentamista. Nykyiset raken-

nukset saavat jäädä paikoilleen. Rakennusalan rajaa on yleispiir-
teistetty. Kaavamääräyksiä on täydennetty autotallien osalta 
seuraavasti: ”Erillinen autosuoja voidaan sijoittaa kadun puo-
lella rakennusalan ulkopuolelle, mikäli ajo autosuojaan ei ta-
pahdu suoraan kadulta, vaan se järjestetään omalta tontilta ka-
dun suuntaisesti tapahtuvaksi. Vähimmäisetäisyys katualueen ja 
tontin rajaan tulee kuitenkin olla vähintään 2 metriä.” Rakentami-
sessa ja rakennusten etäisyydessä on kuitenkin huolehdittava 
paloturvallisuudesta ja sen vaatimista etäisyyksistä. 

b. Ks. kohta a. 
 
 
29.4 



Sammalkallion tien Ieventäminen etelään asemakaavaehdotuksen mukaisesti ja tie-
pohjan omistusoikeus. 22.5.1970 Sammalkallio 1,3,5 ja 7 jaettiin neljäksi tontiksi ja 
kahdeksi yhteisalueeksi (A ja B). B toimii kiinteistöjen ajoyhteytenä ja palokujana, A 
on 4 m tien pohjoispuolella kiinteistöjen 1:83 ja 1:86 leveydeltä. Siinä sijaitsee sähkö- 
ja teekaapelit, katuvalopylväät, oja, viemäri, lumenvarastointialue sekä lyhytaikainen 
parkkipaikka.  Kunta voi kustannuksitta ottaa haltuun alueesta vain 20 % eli metrin 
leveydeltä maata katua varten. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kunta toimii voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti katualuei-
den lunastamisen osalta. 

 
29.5 
Lumen varastointialue: ei löytynyt aineistoa kaavamateriaaleista lumenkäsittelystä. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Lumenkäsittelyalueet on osoitettu liitteenä olevassa katujen yleis-
suunnitelmassa. 

 
29.6 
Vanhan Porkkalantien tonteille 1 ja 2 ei ole osoitettu rakennusalueen eteläreunaa, 
mikä on ristiriidassa tontilla 3 sijaitsevan rakennuksen suojelun kanssa. Havainneku-
vassa esitetty rakennuksen sijainti tontilla 2 ei huomioi korkeaa ja jyrkkää kalliota. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Mikäli muistuttaja tarkoittaa korttelin 764 tontteja 1 ja 2, on niiden 
rakennusalan eteläreunaa rajattu siten, että rakentaminen sijoittuu 
kauemmas tontin 3 suojellusta rakennuksesta. Katso myös vastine 
29.2 kohta d. 
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30.1 
Muistuttaja esittää, että asemakaavaehdotukseen merkitty ohjeellinen tontinjako 
muistuttajan kiinteistölla poistetaan ja korvataan merkinnällä "2 as". Kiinteistöjen 
omistajat joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos osalle tonteista on osoitettu rakennusoi-
keutta useammalle asuinrakennukselle ja osa tonteista on jaettu ohjeellisella tonttija-
olla. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ohjeellinen tonttijako on poistettu ja korvattu merkinnällä ”2 as”. 

 
30.2 
Muistuttaja esittää asemakaavaehdotuksen muuttamista siten, että Bisarintien 
loppuosa kaavoitetaan kevyempänä ratkaisuna kuin alkuosa, esim. pihakatuna, ja 
varsinainen kääntöpaikka sijoitetaan aikaisemmaksi siten, että se ei sijoitu piha-alu-
eille. Näin uudelleen linjatun Bisarintien loppuosa kulkee suojeltujen tonttien pihapii-
rissä. Lisäksi turhaa liikenteen ohjaamista asuntojen pihoille tulisi välttää. Bisarintien 
loppuosa (nykyisen rasitetien matkalta) tulisi kaavassa merkitä kevyenä soratienä 



niin, että se vastaa kaavassa todettuja suojeltujen pihapiirien periaatteita. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Bisarintien katualuetta on lyhennetty ja kääntöpaikka sijoitettu kun-
nan omistamalle maalle. Ajo korttelin katualueelle rajautumattomille 
tonteille on järjestetty ajorasitteella. 

 
30.3 
Muistuttaja esittää, että Bisarintien kääntöpaikalta alkava kevyen liikenteen väylä 
poistetaan kaavasta, sillä kulkuyhteydet keskustaan ja Tolsan suuntaan toteutuvat 
riittävän hyvin ilman yhteyttä. Lisäksi rakentaminen edellyttäisi istutusten poistoa ja 
puiden kaatamista. Maisema muuttuisi selvästi. Piha-alueiden yksityisyyttä olisi vai-
kea taata, jos väylä toteutetaan. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kevyen liikenteen väylä on poistettu, sillä Bisarintien katu ei enää 
ulotu sinne asti. 

 
30.4 
Muistuttaja toivoo, että tontilla sijaitseva kaivo saadaan säilytettyä jatkossakin, ja että 
se merkitään asemakaavaan. Vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelussa tulisi alu-
eella tarkistaa maaperän mahdollisesti tuomat erityishaasteet, ennen kuin kaavaa 
esitetään hyväksyttäväksi. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaivo on kiinteistöllä, joten se voidaan säilyttää. Kaivo on esitetty 
kaavan pohjakartalla. Vesihuollon yleissuunnittelussa ja myös myö-
hemmin kunnallistekniikan rakennussuunnitelmissa huomioidaan 
maaperä. 
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31.1 
Korttelin 765 kerrostalot on madallettava kolmikerroksisiksi, sillä muistuttajan mukaan 
ne häiritsevät näkymää Tolsankallion metsäiselle kalliolle ja Övra Tolls tilakeskuksen 
kulttuurimaisemaa. Tästä syystä tulee eteläisin kerrostalo kokonaan poistaa kaavasta 
ja sen paikka säilyttää niittynä. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Katso kohta 27.1. 

 
31.2 
Nedra Tollsin talousrakennukset tulisi osoittaa suojeltaviksi. /S-merkinnän tulisi kos-
kea kaikkea rakentamista, sekä vanhaa että uutta. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Katso kohta 27.2. /S-merkintää on lisätty kaavakartalle, pääosin 
merkintä on merkitty kortteleille, jotka sijaitsevat Vanhan Heikkilän-



tien varrella ja sijaitsevat Heikkilän osayleiskaavaan merkitylle kylä-
kuvallisesti arvokkaalla rakennus- ja aluekokonaisuusalueella (sk). 

 
31.3 
Korttelissa 755 on tärkeää säilyttää osa pellosta niittynä, sillä se on tärkeä osa Slotts-
backan vanhaa kylämaisemaa. Slottsbackan suojeltu rakennus tulisi näkyä Vanhalle 
Heikkiläntielle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Katso kohta 27.3. 

 
31.4 
Kortteissa 758 ja 757 tontteja tulisi jossain määrin laajentaa ja niiden määrää vähen-
tää. Viheralueita pitää varata enemmän asukkaiden käyttöön. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. kohta 5.3, 5.4 ja 27.4. 

 
31.5 
Alueelle tarvitaan luonnontilaista metsää sekä niittyjä, peltoja ja eläinkantaa myös tu-
levaisuudessa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaavassa on osoitettu niittymäisenä pidettäviä avoimia alueita ja 
nykyisen kaltaisia metsäalueita. Alueella on myös maisemallisesti 
arvokas peltoalue. Alue säilyy luonnon monimuotoisuuden kannalta 
hyvänä, mikä mahdollistaa elinympäristön monenlaiselle eläimis-
tölle. 
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32.1 
Korttelin 750 tontit 1, 4 ja 3 (aiemmin 1,2, ja 5) tulee säilyä nykyisen kiinteistörajojen 
mukaan. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kiinteistörajat ovat nykyisellään kaavan salliman lisärakentamisen 
huomioiden epäkäytännölliset ja niitä on sen vuoksi kaavaehdotuk-
sessa pyritty tarkoituksenmukaistamaan.  

 
32.2 
Korttelin 750 rakennusoikeus tulee kaavoittaa tarkoituksenmukaisesti. Kiinteistön 
1:181 alueella tulee olla rakennusoikeus vain yhdelle asuinrakennukselle. Tämä ra-
kennusoikeus tulee siirtää kiinteistölle 1:109. Tontille 2 on mahdotonta rakentaa toi-
nen asuintalo ja sen rakennusoikeus tulee siirtää Åminnentien pohjoispuolelle.  
 

Kaavoittajan vastine: 
AM-alueen rakennusoikeus on muutettu vain yhdelle asuinraken-



nukselle ja mainitut kaksi asuinrakennusoikeutta on siirretty nykyi-
sen kiinteistön 1:109 Åminnentien pohjoispuolelliselle osalle osoi-
tettuun AO/S-kortteliin.  

 
32.3 
Åminnentien kääntöpaikka tulee poistaa sen ollessa luonnoton alue historiallisessa 
maatilaympäristössä. Auraus-, jäte ja postiautot kääntyvät nykyään Åminnentien 44 
kohdalla. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Pitkät ja päättyvät tonttikadut on varustettava kääntöpaikalla. Kaa-
vaan merkitty kääntöpaikka on sijoitettu kohtaan, joka jo nykyisin 
on tilan puolesta soveltuva kääntöpaikaksi. Kääntöpaikkaa ei voida 
kaavassa osoittaa kiinteistölle.  

 
32.4 
Åminnenkallio on piirretty lähivirkistysalueeksi (VL) niin, että osa tilasta häviää. Se 
vaikuttaa sekä pihan ympäristöön että tilan käyttöön. VL-aluetta on pienennettävä.  
 

Kaavoittajan vastine: 
VL-alueen raja on piirretty maaston korkeuskäyrien mukaan Åmin-
nenkallion ja Åminnen tilakeskuksen kukkulan väliseen painantee-
seen. VL-alueen rajan ja Åminnen pihapiirin korkeusero on noin 
viisi metriä, joten VL-alue ei suuremmin vaikuta pihan käyttöön. 
Åminnenkallio on merkitty alueeksi, jossa on sotahistoriaan liittyviä 
rakenteita (s-3) sekä alueeksi jossa on liikennemelua (me), joten 
alueelle ei voi rakentaa eikä sijoittaa meluherkkiä toimintoja.  

 
 
33. Muistuttaja 13 
 
33.1 
Vanhan Heikkiläntien linjaus on säilytettävä kokonaisuudessaan Tolsasta Jolkbyhyn, 
ja läpiajo tonteille tulee olla sallittu. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Vanhan Heikkiläntien linjaus on tarkistetussa kaavaehdotuksessa 
säilytetty kokonaisuudessaan. 

 
33.2 
Korttelin 763 tontilla 3 tulee olla liittymä Tolsantielle eikä Vanhalle Heikkiläntielle, 
jonka tulee säilyä hiekkatienä. Vanha Heikkiläntie ei kestä raskaan liikenteen kuormi-
tusta rakennusvaiheessa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tolsantie on pääkatu, jolle ei tule osoittaa uusia suoria tonttiliitty-
miä.  Vanhan Heikkiläntien kunnossapidon ja jalkakäytävän rakenta-
misen kannalta asfaltointi on tarkoituksenmukaista. Kun katu asfal-
toidaan ja rakennetaan sadevesiviemäri, nykyiset avo-ojat voidaan 



täyttää, jolloin itse katualuetta ei nykytilasta tarvitse huomattavam-
min leventää. Vanha Heikkiläntie kunnostetaan siten, että se kestää 
rakennusaikaisen liikenteen kuormituksen. 

 
33.3 
Kerrostalojen korttelialue tulee muuttaa asuinrakennusten korttelialueeksi, jotta se 
sopisi paremmin olemassa olevaan rakennuskantaan. AK-korttelialue rajautuu Tolls 
Övergårdiin, jolla on kulttuurihistoriallisia rakennuksia. Näin ollen kerrostalokortteli on 
sopimaton ympäristöön. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kerrostalokorttelin on tarkoitus toimia sulauttavana elementtinä 
Tolsantien itäpuolella sijaitsevan kerrostaloalueen ja Tolsanmäen 
pientalovaltaisen alueen välillä. Olemassa olevan kerrostaloalueen 
vuoksi kerrostalot eivät ole alueen maisemassa vieraita element-
tejä. Tolsanmäen kerrostalokorttelin kaavamääräyksissä on kiinni-
tetty erityistä huomiota uuden rakentamisen sopeuttamiseen ole-
massa olevaan kulttuurihistorialliseen rakennuskantaan. Myös ra-
kennusten sijoitteluun, julkisivumateriaaliin, rakennusmassojen ko-
koon ja kattomuotoihin on otettu lähtökohtia nykyisestä rakennus-
kannasta. 
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34.1 
Kiinteistöä 3:29 ei tule jakaa useaksi tontiksi ja vaan se tulee jättää yhdeksi kiinteis-
töksi. Kyseessä on pieni kulttuurimaisema, jonka peltoa on ylläpidetty. Tavoitteena on 
ennallistaa aluetta rakentamalla uudelleen alueella sijanneita vanhoja talousraken-
nuksia. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kiinteistö on tarkastetussa kaavaehdotuksessa sisälly kaava-aluee-
seen, joten kiinteistön rajat säilyvät nykyisellään. Ks. myös kohta 
12.1. 

 
34.2 
Muistuttaja ei hyväksy kiinteistön 3:29 alueella kulkevan Axbodantien haltuunottoa 
kunnan puolesta, sen Ieventämistä kaksikaistaiseksi, eikä asfaltointia. Kyseessä on 
hyvin vanha tielinja Bisarista Tollsiin ja nykyään tärkeä maisemaelementti. Tie on toi-
minut yksikaistaisena ja yksityisenä ongelmitta yli 40 vuotta. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tie säilyy nykyisellään Axbodantien ja Axbodanrinteen risteyksestä 
länteen. Ks. myös kohta 34.1. 

 
34.3 
Muistuttaja ei hyväksy kiinteistölle 3:29 sijoitettavaa hulevesienkäsittelyaluetta, jonka 
muistuttajan mukaan on tarkoitus palvella kunnan omistaman Övra Bisarin metsän 
uusia kortteleita 754, 757 ja 758. Hulevesialueet tulee sijoittaa kunnan maalle. 



 
Kaavoittajan vastine: 
Hulevesien käsittelyalue sijoitetaan toisaalle. Ks. myös kohta 34.1. 

 
34.4 
Kaavoitustyön alkuvaiheessa haluttiin säilyttää kapea kaistale metsää Länstenin ra-
jalla, koska Axbodantien kulttuurimaisemaa, mukaan lukien peltomaisemaa, jota on 
aina reunustanut metsä, haluttiin säilyttää. Tähän on palattava. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tolsanmäen asemakaavaehdotuksen ratkaisu on tältä osin Heikki-
län osayleiskaavanmukainen. Korttelin 759 eteläreunaan on lisätty 
puustoisena säilytettävä vyöhyke. 

 
34.5 
Övra Bisarin metsän (k 754, 757 ja 758) rakentaminen on suuresti ylimitoitettu. Alu-
eelle on varattava metsäpuisto idässä, joka toimisi tärkeänä ”vihreänä keuhkona” 
sekä hulevedenimeytysalueena. Joitakin yli 200 vuotiaista ikikuusista tulisi pyrkiä säi-
lyttämään. Tonttien määrä on puolitettava ja kokoa kasvatettava, jotta ne muistuttaisi-
vat enemmän vanhoja tontteja sekä rakennusten arkkitehtuuri ja julkisivut tulee sovit-
taa vanhaan ympäristöön. Korttelit 754, 757 ja 758 sekä Nedra Bisarin metsään tu-
leva kortteli 753 ovat varustettava /S-merkinnällä. Mittava rakentaminen kunnan met-
sässä hulevesijärjestelyineen vaikuttanee myös kielteisesti alueen kaivoihin. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Rakennusoikeuden ja/tai rakennuspaikkojen määrää on tarkistet-
tuun ehdotuksen vähennetty em. kortteleissa 753, 754, 757 ja 758. 
AO-korttelien tehokkuusluvut ovat on Heikkilän osayleiskaava mu-
kaisia. Kortteleiden vieressä on viheralueita (VL) ja niiden pinta-alaa 
on lisätty sekä niille on osoitettu hulevesien käsittelyalueita. Uuden 
rakentamisen julkisivumääräysten tavoitteena on uuden rakentami-
sen sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön. Kortteleihin on 
lisätty /S-merkintä. Alueelle on laadittu hulevesisuunnitelma, jonka 
perusteella alueen hulevesijärjestelyjä ja kaavamääräyksiä on tar-
kistettu.  
 

34.6 
Vanha Tolsantie, Tolsankallion itärinne ja korttelien 763 ja 764 eri-ikäiset pientalot 
muodostavat arvokkaan maiseman, joka pehmentää läheisen Laajakallion betoni-
massat. Laajakalliokin oli ennen laaja Övra ja Nedra Tollsin maalaisympäristö. Jäl-
jelle jäänyt osa maalaisympäristöstä tulee säilyttää, jotta Tollsin suojeltu ympäristö 
tulisi oikeuksiinsa. Kortteliin 763 merkitty rivitalo tulee korvata pientaloilla. Kortteli 762 
tulee säilyttää niittynä (tai viljellä). 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. kohdat 27.1 ja 33.3. 

 
34.7 
Korttelin 764 tontin 5 asuinrakennus tulee varustaa suojelumerkinnällä (sr). Raken-
nus on vanha ja laajennuksesta huolimatta sellaiseksi selvästi tunnistettava. Korttelin 



761 Nedra Tollsin talousrakennukset muodostavat kulttuurimaiseman olennaisia osia 
ja ne tulee merkitä suojeltaviksi. Korttelin 757 tontin 8 asuinrakennus ja korttelin 756 
tonttien 5 ja 6 asuinrakennukset tulee varustaa suojelumerkinnällä. Rakennukset 
ovat vanhoja ja liittyvät alueen käsityöläishistoriaan. Laajennuksista ja muutostöistä 
huolimatta ovat 8 ja 5 lähes alkuperäisen näköisiä ja 6 palautettavissa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Alueelta on laadittu rakennusinventointi Heikkilän osayleiskaavan 
yhteydessä. Asemakaavassa on osoitettu inventoinnissa suojelta-
viksi esitetyt päärakennukset. Kaavamääräyksiin (/s) on lisätty mää-
räys vanhojen talousrakennusten säilyttämisperiaatteista. 

 
34.8 
Korttelin 755 Slottsbackan alue ja sen pellot ovat tärkeä osa vanhaa kylämaisemaa 
ja sinne sijoitettu valtava tonttimäärä rakennuksineen pilaa sen. Osa peltoalasta tulee 
säilyttää niittynä tai viljeltynä, tonttien kokoa tulee kasvattaa ja niiden määrää vähen-
tää. Slottsbackan suojellun rakennuksen pitää näkyä Heikkiläntielle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. kohta 27.3. 

 
34.9 
Kortteliin 767 sijoitettu rakennusmäärä on liian suuri. Näkymä Satulasepänaukiolta 
kohti Bisarin peltoja tulee säilyä avoimena. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Alueen pohjois-etelä-suuntainen näkymälinja on säilytetty. Korttelin 
767 rakentuminen ei peitä em. näkymää, vaan saattaa jopa avata 
maisemaa. Juhlakallion kaavassa osoitettu VL/n-alue kattaa lähes 
kokonaan jo nyt avoimena niittynä olevaa aluetta. 
 

34.10 
On ilmeistä, että Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavoitustyön lähtökohta on väärä. Ha-
lutaan sijoittaa n. 400 uutta rakennusta, joista kymmenkunta kerros- ja rivitaloa 
maantieteellisesti pieneen historialliseen kylätie- ja maanviljelysmaisemaan. Väite, 
että palvelujen rakentaminen ja Tolsan seisakkeen asiakastarpeet vaativat massii-
vista rakentamista historialliseen ympäristöön on groteski. Vanha Heikkilä on viimei-
nen alue keskustan tuntumassa, joka kertoo vanhasta Kirkkonummesta. Jos kaavat 
toteutuvat se tuhoutuu. 
Kaavan johtava periaate on tonttien jakaminen pieniksi palstoiksi, joille sijoitetaan 
melko paljon rakennusoikeutta. Tällä tavalla luodaan verotuksen avulla myynti- ja ra-
kentamispakko. Tällä metodilla tuhotaan systemaattisesti alueen ominaispiirteet jotka 
ovat erikokoiset tontit, rakennuskanta kartanomaisista tiloista vaatimattomiin mökkei-
hin, pellot ja metsät. Alueen hallitsevaksi rakennukseksi tulee suurehko, ilmeetön ja 
historiaton valmistalo. 
Tehtävä täytyy arvioida uudelleen ja asettaa ainutlaatuisen ympäristön suojelu keski-
öön. Aloite rakentamiselle ja tonttien jaolle pitäisi aina tulla tontin omistajilta, ei kos-
kaan kaavoittajalta. Rakennusoikeuden tulisi ensisijaisesti huomioida historiallisen 
ympäristön säilymistä mutta järjestelmän tulisi joustavasti huomioida omistajien toivo-
mukset ja tarpeet. Uudisrakennusten suhteen pitäisi määräykset koskien julkisivun, 



katon kaltevuuden ja värityksen sekä materiaalien soveltuvuuden historialliseen ym-
päristöön olla suhteellisen tiukat. 
Tällä periaatteella uudisrakentaminen olisi hallittua ja vapaaehtoista. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kaavaehdotuksen mukaan Tolsanmäen alueelle voi rakentaa 78 
uutta omakotitaloa, kolme pistemäistä kerrostaloa, kuusi 2- 2½ -ker-
roksista asuinrakennusta sekä kolmetoista yksiasuntoista asuin-
pientaloa. Vanhoilta tonteilta on kaavakartalta poistettu ohjeellisten 
tonttien rajat ja tonteille on merkitty asuntojen enimmäismäärä. 
Määräyksiin on lisätty, että tontteja voi lohkoa. Näin maanomistaja 
voi itse päättää mahdollisesta lohkomisesta ja rakentamisen ajan-
kohdasta. 
Vanhan Heikkiläntien varren tontit on merkitty alueeksi, jolla ympä-
ristö on säilytettävä (/s). Määräyksen mukaan uudet rakennukset on 
suunniteltava ja rakennettava siten, että ne sijainnin, materiaalien, 
mittasuhteitten, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudat-
tavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä. Piha-alueiden 
kulttuurihistorialliset ja kyläkuvan kannalta arvokkaat talousraken-
nukset, rakenteet ja puusto on säilytettävä. Materiaalien, istutusten, 
terassien, ulkoportaiden, pihan kiinteiden varusteiden ja valaisinten 
on oltava alueen ominaispiirteisiin soveltuvia. 
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35.1 
Olemme pettyneitä siihen, että Heikkilän kulttuurihistorialliset arvot on torjuttu kaava-
ehdotuksessa. Mikäli kaava toteutuu, alueen kulttuuri- ja rakennushistoria tuhoutuu. 
Lisäksi kapea Vanha Heikkiläntie rasittuu entisestään ja siten lisää liikenneonnetto-
muuksien riskiä. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. vastine 34.10. Vanha Heikkiläntie kunnostetaan ja sen suunnit-
telussa on huomioita liikenneturvallisuus.  

 
35.2 
Korttelin 750 tontin 4 (aiemmin 2) toinen rakennuspaikka ei sovi maatilaympäristöön 
ja sen vuoksi se tulisi sijoittaa Åminnentien pohjoispuolelle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Toinen rakennuspaikka on siirretty maanomistajien vaatimuksesta 
Åminnentien pohjoispuolelle.  

 
35.3 
Kääntöpaikka on liian lähellä Åminnentien 29 asuinrakennusta ja on lisäksi turha, 
sillä posti, jätehuolto ja kunnossapitokalusto voi kääntyä nykyiseen tapaan Åmin-
nentie 44 pihan kohdalla. 
 

Kaavoittajan vastine: 



Ks. vastine 32.3. 
 
35.4 
Åminnentien asfaltointi ei muistuttajien mielestä sovi ympäristöön ja sen vuoksi vaati-
vat, että tie jää soratieksi. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Siltä osin kuin Åminnentie siirtyy kunnan kaduksi, on se kunnan yl-
läpidon piirissä. Kunnossapidon takia tie on tarkoituksenmukaista 
asfaltoida. 

 
35.5 
Vaadimme, että kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettu Räätälinpolku korttelien 750 ja 751 
välistä poistetaan, sillä se ei muodosta luonnollista yhteyttä Kirkkonummen keskus-
taan, Tolsan junapysäkille tai Heikkilän torille. Luonnollisempi yhteys kulkisi urheilu-
kentän eteläreunaa Viulunrakentajantielle ja Vanhan Heikkiläntien jalkakäytävään. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Heikkilän pallokentän lounaisnurkan kohdalla ei ole tilaa rakentaa 
polkua. Polun rakentaminen kyseiseen kohtaan tarkoittaisi kallion 
louhimista aivan kiinteistöllä olevan suojeltavaksi merkityn raken-
nuksen viereen. Räätälinpolku toimii alueen asukkaiden kevyen lii-
kenteen yhteytenä Åminnentieltä Kirkkolaaksonpuistoon ja kunta-
keskukseen. 
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36.1 
Korttelien 750 ja 751 välistä kulkevalla jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetulla Räätälin-
polulla ei ole tarkoitusta. Linjaus tulisi siirtää siten, että yhteys kulkisi urheilukentän 
eteläreunaa Viulunrakentajantielle jolloin siitä muodostuisi luonnollinen yhteys Viulun-
rakentajantielle.  

 
Kaavoittajan vastine: 
Ks. vastine 35.5. 

 
36.2 
Åminnentien linjaus ja liittymän paikka Vanhalta Heikkiläntieltä tulee muuttaa. Lisäksi 
Åminnentien varrelle suunniteltu VL-alue tulee liittää tonttiin, sillä se on liian pieni 
käytettäväksi.  
 

Kaavoittajan vastine: 
Åminnentien linjaus ja liittymän paikka on muutettu. VL-alue on lii-
tetty osaksi tonttia. 

 
36.3 
Åminnentietä ei saa asfaltoida vaan se tulee säilyttää soratienä.  
 

Kaavoittajan vastine: 



Ks. vastine 35.4. 
 
36.4 
Kiinteistön 4:25 rakennusoikeus tulee vähentää kolmesta asuinrakennuksesta kah-
teen. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Rakennusoikeus on kiinteistön omistajan vaatimuksesta laskettu 
kahteen asuinrakennukseen. 

 
36.5 
Korttelin 752 tontit 1 ja 2 tulee säilyttää yhtenä kiinteistönä ja merkitä rakennusoikeus 
kahdelle asuintalolle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tontit 1 ja 2 on merkitty yhdeksi kiinteistöksi (tontti 9) ja sille on 
osoitettu rakennusoikeutta yhteensä kahdelle asuinrakennukselle. 

 
36.6 
Kaava-alueen kunnallistekniikan parantamisen yhteydessä tulee alueelle suunnitella 
valokuitukaapeli tai muu suuren kapasiteetin tietoliikenneyhteys. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Ks. vastine 13.7. 
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Tilan 4:36 alueesta on kohtuuttoman suuri osa osoitettu asemakaavaehdotuksessa 
lähivirkistysalueeksi, jonka tarpeellisuus, käyttäjäkunta ja koko ovat kyseenalaisia. 
Karttaesityksessä esitetään, että osa kiinteistöstä osoitetaan osaksi korttelin 755 
AO/s-korttelialuetta. Perusteina ovat, että mäntyiset kallion laet säilyvät edelleen vi-
heralueena ja hyvät kulkuyhteydet sinne ovat mahdollisia. Samalla tilalle saadaan ra-
kennuspaikkoja sekä asukkaita tukemaan kuntakeskuksen kehittämistä. Kaavassa 
esitetyllä tehokkuudella omakotialueille jää runsaasti omaa piha-aluetta, joka vähen-
tää tarvetta yleiselle viheralueelle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Asemakaavassa esitetty ratkaisu on Heikkilän osayleiskaavan mu-
kainen. Kiinteistölle osoitetaan osayleis- ja asemakaavassa yksi 
uusi rakennuspaikka. Muistuttajien esittämät uudet tontit sijoittuisi-
vat erittäin jyrkkään ja vaikeasti rakennettavaan kalliorinteeseen. 
Ratkaisu olisi ajoyhteyksien kannalta erittäin vaikeasti toteutettava 
sekä poikkeaisi merkittävästi muista Tolsankallion virkistysaluee-
seen rajautuvista rakennuspaikoista. Lisäksi ratkaisu pienentäisi 
Tolsankallion metsäistä lakialuetta, jota kaavassa on tavoitteena 
vaalia suurmaiseman vehreän ilmeen säilymiseksi. 
 
 

38. Muistuttaja 18 



 
38.1 
Muistuttajat ehdottavat uuden tonttikadun ja käännöspaikan perustamista Satula-
sepänkujalta korttelin 754 tonttien 11 ja 12 väliin (nyt K755, tontit 8 ja 10). Tämä toi-
misi tonttien 11-14 (nyt 8-11) tieliittymänä. Kyseisten tonttien koot saadaan pysy-
mään saman suuruisina siirtämällä tonttien rajoja hiemaan itään. Tontin 14 ainoa tie-
liittymämahdollisuus kaavassa on suoraan Vanhalle Heikkiläntielle keskelle jyrkkää 
alamäkimutkaa, mikä on turvallisuusriski niin tontin omistajille kuin muille tien käyttä-
jille. Ehdotuksessamme tontin tieliittymä saadaan pois pääväylältä uuden käännös-
paikan avulla. Myös Satulasepänkujan turvallisuus paranee, kun tonttien 11 ja 12 (8 
ja 10) tieliittymät eivät tule suoraan Satulasepänkujalle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Korttelin 755 tontteja 8-14 on muokattu esitykseen ajatukseen poh-
jautuen siten, että tonttien 9 ja 11 ajo tulee Satulasepänkujan 
kautta. 

 
38.2 
Ehdotamme asemakaavassa korttelin 754 (nyt 755) keskelle ehdotetun käännöspai-
kan siirtämistä idemmäs tontin 8 kohdalle. Tämä rauhoittaisi tontteja 6 ja 7 (nyt tontti 
5) merkittävästi huolto- ja tonttiliikenteen vähenemisen seurauksena. Lisäksi kaavan 
mukaisessa liittymässä tontille 6 on jyrkkä ylämäki, mikä tekee ajamisen tontille erit-
täin vaikeaksi. Uudessa ehdotuksessa kiinteistö käyttää vanhaa pihatietä, joka on loi-
vempi. 

Kaavoittajan vastine: 
Kääntöpaikka on siirretty idemmäksi ja sen sijoittuminen tarpeeksi 
tasaiseen kohtaan on tarkastettu maastossa. Vanhan pihatien käyt-
täminen tontille ajamiseen on mahdollistettu. 

 
38.3 
Ehdotamme nykyisen kiinteistöön 4:54 johtavan pihatien ja sen kivimuurin säilyttä-
mistä tontin 6 osana, siten että tonttiraja on mahdollisimman lähellä kivimuuria. 
Pihatie halutaan osaksi tonttia 6, sillä tontin 7 rasittaminen tontin 6 tieoikeudella ei ole 
toivottua ja estäisi käytännössä tontin 6 myöhempää jakamista kahdeksi kiinteistöksi. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Tontit 6 ja 7 on yhdistetty samaksi tontiksi 5 maanomistajien tasa-
puolisen kohtelun vuoksi. Rakennusoikeutta em. kiinteistöllä on 
kolmelle asuinrakennukselle. Mahdolliset ajorasitteet voidaan sopia 
tontin lohkomisen yhteydessä. 

 
38.4 
Ehdotamme, että tontin 13 (nyt 9) pohjoisreunalle suunnitellut johtorasitteet siirretään 
etelämpään niin, että tonttien 7,6 ja 13 (5 ja 9) rajalla kulkeva puusto säilyy. Puusto 
lisää alueen vanhojen ja uusien asukkaiden viihtyisyyttä ja säilyttää alueen metsäistä 
maisemaa. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Johtorasitteen siirto etelämmäs pienentäisi tonttien 8 ja 9 rakennus-



alaa merkittävästi ja vaikeuttaisi siten kiinteistöjen tarkoituksenmu-
kaista käyttöä. Em. tonttien rakennusalan reunaa on siirretty kau-
emmas tontista 5, jolloin uusi rakentaminen sijoittuu kauemmas 
olemassa olevasta asuinrakennuksesta. 
 
 

39. Muistuttaja 19 
 
Muistuttaja huomauttaa, että korttelin 767 tontille 2 (nyt k 763, tontti 1) on mahdo-
tonta toteuttaa kaksi 180 m2 suuruista asuntoa talousrakennuksineen jo olemassa 
olevien lisäksi. Nykyisen asunnon keskeinen sijainti tontilla sanelee sen. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kiinteistön nykyiset rajat on säilytetty ja kiinteistön omistajan vaati-
muksesta korttelin 763 tontille 1 osoitettu yhteenlaskettu rakennus-
oikeus on pienennetty kahteen asuinrakennukseen (aiemmin yh-
teensä kolme). 
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Muistuttajan mielestä kaavassa esitetty linjaus kävelytiestä peltoalueella korttelin 752 
tontin 6 reunaa pitkin ylös Åminnentielle toimii huonosti. Jos kävelytie linjattaisiin kes-
kemmälle peltoa, sen reitti jatkuisi luontevasti alkupäästä kohti Åminnentien toisella 
puolella jatkuvaa Räätälinpolun kävelytietä. Muistuttaja toivoo linjauksen tarkenta-
mista edellä kuvatulla tavalla. Kävelytien rakentaminen tontin 6 rajalla kasvavan kuu-
siaidan viereen aiheuttaisi todennäköisesti vaurioita kuusiaidalle. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Linjaus on siirretty esitetyllä tavalla. Em. linjaus on esitetty kaa-
vassa ohjeellisena, joten sitä ei velvoiteta toteuttamaan tarkasti 
kaavassa osoitettuun paikkaan. 
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Kiinteistöni on kooltaan hieman yli 2000 m2 ja kunta aikoo kaavalla pienentää sitä 
tie- ja polkujärjestelyillä. Tämän johdosta tonttia ei voida jakaa kuten muita vastaavia 
tontteja alueella. Tilan käytön kannalta ei ole syytä tehdä tätä, koska tiet ja muut jär-
jestelyt voidaan sijoittaa nykyisille sijainneilleen. Muistuttaja ei ole varma sijoittuuko 
naapurikiinteistöjen ajoyhteys hänen tontilleen. Mikäli sijoittuu, muistuttaja on sitä 
mieltä, että ajoyhteys kulkee hänen talousrakennuksensa päältä ja se joudutan tällöin 
purkamaan. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kiinteistön rajat on säilytetty ennallaan eikä sen kokoa ole siten pie-
nennetty kaavaehdotuksessa. Kiinteistö voidaan jakaa, kunhan ajo-
rasitteet toteutetaan kaavassa osoitetun mukaisesti.  Kaavassa on 
kiinteistön alueelle osoitettu naapurikiinteistöille olemassa oleva 
ajoyhteys, joka on tarkoitus säilyttää. Talousrakennusta ei sen 



vuoksi ole tarvetta purkaa. 
 
 

42. Muistuttaja 22 
 
42.1.  
Haluamme, että Bisarintien loppuosuus ja kävelytien osuus poistetaan, koska se ei 
palvele ketään. Sen sijaan se hajottaa meidän pihamme ja Bisarin tilan luonteen 
sekä kulttuurimaiseman. Hyväksymme uuden Bisarintien liittymän Vanhalle Heikki-
läntielle, vaikka nykyinenkin yhteys toimii. Ehdotettu Bisarintien vaikeuttaisi vesihuol-
toa viidelle asunnolle, sillä se kulkisi kaivon yli. Nykyiset rakennukset ovat kuitenkin 
liitetty kunnallistekniikkaan. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Bisarintien katualuetta on lyhennetty ja kääntöpaikka sijoitettu kun-
nan omistamalle maalle, siten myös kevyen liikenteen yhteys on 
poistettu. Ajo korttelin katualueelle rajautumattomille tonteille on 
järjestetty ajorasitteella. 

 
42.2.  
Pyydämme, että kiinteistön Nedre Bisar Gård toisen asunnon rakennusoikeus siirre-
tään omistamallemme toiselle kiinteistölle MA-alueelle, joka rajautuu Axbodanpolun 
kevyen liikenteen yhteyden ja Axbodantien väliin. Vaihtoehtoisesti toisen asuinraken-
nuksen rakennusoikeus voidaan poistaa. Kevyenliikenteen väylän rajaama MA-alue 
on liian pieni käytettäväksi maatalousalueena, mikä tarkoittaa sitä, että se jäisi hoita-
matta. Pientalopiha olisi omistajan hoidossa ja ympäristö olisi silloin kauniimpi ohikul-
kijoille. Emme missään tapauksessa halua uudisrakennusta Nedre Bisarin tilalle, 
koska uusi rakennus tuhoaisi täysin alueen luonteen ja nykyisen yhteisen puutarhan. 
Alueen nykyinen merkkirakennus on muunnettu navetta. Korjauksen aikana olemme 
investoineet runsaasti voimavaroja rakennuksen luonteen säilyttämiseen ja se on 
saanut tunnustusta arkkitehdeiltä ja esitelty aikakausilehdissä. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Asuinrakennusoikeutta ei voida siirtää mainitulle MA-alueelle sen 
ollessa melualuetta. Lisäksi Axbodantie ei tarkistetussa ehdotuk-
sessa kuulu kaavarajaukseen. 

 
42.3.  
Vastustamme uutta rakennusoikeutta kiinteistölle Hallonbacken, koska tontti on täy-
teen rakennuttu. Haluamme siirtää toisen asunnon rakennusoikeuden Axbodantielle 
tai vaihtoehtoisesti poistaa se. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Kiinteistönomistajan vaatimuksesta toisen asuinrakennuksen ra-
kennusoikeus on poistettu. Ks. myös vastine 42.2. 

 
42.4.  
Toivomme, että osa omistamastamme Vanhan Heikkiläntien eteläpuoleisesta VL-alu-
eesta liitetään kiinteistöihimme Nedre Bisar Gård ja Hallonbacken. Se on kiinteä osa 



pihaamme, josta muodostuu liian pieni suunnitellun VL-alueen vuoksi. Olemme in-
vestoineet huomattavia resursseja, jotta kyseinen alue olisi kaunis osa piha-aluei-
tamme. Samalla olemme pitäneet huolta lammesta ja vanhasta sepänpajasta, jotka 
vaativat jatkuvaa hoitoa ja ovat osa puutarhan vesihuoltoa. Sepänpajaa ei ole huomi-
oitu kaavoituksen yhteydessä tehdyssä rakennusinventoinnissa ja se on olennainen 
osa historiallista Bisarin maatilaa. Kunnalla ei todennäköisesti ole resursseja ylläpitää 
tätä aluetta ja me voimme ylläpitää sitä yksityisesti. 
 

Kaavoittajan vastine: 
Osa VL-alueesta on liitetty osaksi kiinteistöjä Nedre Bisar Gård 
sekä Hallonbacken, jotta asuinrakennukset ja pihapiirit eivät sijoitu 
liian lähelle virkistysalueen rajaa. Kaava-aineiston liitteeksi on li-
sätty luettelo suojelluista rakennuksista ja niiden talousrakennuk-
sista. 
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